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భవహ: మితపమ! దరామరుగడని కూడా మహచివాడగ, మొదద్ద ని కూడా తెలవననవానిగ, రాజులని 
కూడా మహచి ససహతలుగ, కనబడని దనిస కనిపిహచేటల గ, ఘోరమనన విషనిస కూడా 
అమమృతహలగ చేసత హది "మహచిపని”.  అటల హటి మహచి పనిని గటిక్టో పటక్టో దలత చేయాల.

న హ పపహ క తహ కమమహ సజుజ  ఖీరహ వ ముచశ్చత।
డహనతహ బాలమనదత, భసమచచ్ఛనసవ పవక॥

తడ వేసిన పలు వహటన తడకవ. అద విధహగ చేసిన పప కరమ కూడా తన ఫలలన వహటన ఇవదద . 

బసూడదత కపప్పాబడన నిపుప్పా మదిర, అది ఆ మసూరుర్ఖాడ వహటపడ (సమయహ చికతనపుప్పాడ) దహసత హది.

ఖలునిన  సజజనగగ, మసూరర్ఖాజన సహఖరవహతనిహగగ, రా
యలసనిమతప లగ; నగచరము బడ్రతరకహబుగ, బాబ్రాణ హమృత 
కలనహబన మహ విష బమమృతముగ జేయు సతతరమము
జజజ్జ్వల నిషష్ఠా  నిధి వన భజయహపుము వయసర , వాహఛితారసపితకన 

సహసతమృత మసూలహ
(భరత మృహర) 

తెలుగు అనసరణ
(ఏనగు లక్ష్మణ కవి) 



కొతతపలల                                                       5                                                         అకక్టోబరు 2018

ఏ డడ్రస్ వేసకవాల, ఇవాళల?
చినస మోహన దస్ క ససూటసూ బసూటసూ  అహటే చల ఇషక్టోహ.  పరుబహదర మహరాజా వారక
దివానగ ఉహడేవాడ వాళళ ననస. పెదద్ద ఉదరగహ; బడ్రటిష్ వారత పరచయాలు. ఐతే ఇహటల 
మోహన దస్  వాళలమమ  పుతలబాయ  మటక  శశ్రోతడ్రయురాలు.  భకతపరురాలు.  ఆమనహడ
మోహన దస్ క 'మమసూలుగ' బడ్రతకటహ కొహచె హ కొహచెహ అలవాటనహది. 

పెదద్దయారక మోహన దస్  లహడన  క వళళడ.  ఆ రోజులల కూడా
లహడన అహటే కేవల హ డబుబ్బునస వాళలకే. మర మోహన వాళల ఆ సరక
రటనర  అయపయాడ,  చనిపయాడ  కూడా.  ఇహటల  డబుబ్బుల
కొరత ఏమీ లేద అహతగ. అయన పొదపుగ లేకపతే డబుబ్బులు
చలకొసత య.

లహడన అహటే,  అహదలనసూ  లయర చదవహటే,  మర ససూటసూ
బసూటసూ కవాల.  దరాజ  రావాల.  చకతని మీసకటక్టో  పెటక్టో కనస సస క్టోలు

మోహన ఆ నియమలని బాగ పటిహచడ.  'కటసూ, పరహటసూ, లపల బుషరసూక్టో, మడల
టన '!   చదవనపయాక,  ఇహటికొచశ్చక,  అనసనహడ  వతతడ-  'ఉదరగ హ  చెయర.  డబుబ్బులు
సహపదిహచ' అని.

మోహన దస్  లయర అయతే అయారడ కనీ  అనభవహ లేద. అనభవ హ ఉహటే గనీ పని
దొరకద.  చివరక అత కషక్టోహ  మీద దక్షిణఆఫపకల లయర పని ఒకటి దొరకహది.  అకతడ
భరతయ వారపరులక నరయ సలహలనివదటహ.

ససూటసూ బసూటక మరల పని పడహది.  డబుబ్బులు కూడా బాన ఆడాయ చేతల. కటహబహ
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అహతా దక్షిణాఫపక చేరుకనసది.

అయతే  అకతడ  మోహన క వివక  అహటే  ఏహట అరసమనహది.  డబుబ్బులు  ఉహటన .  అయన
తెలలవాళళ  మనవాళలని  చినసచసూపు  చసూసత రు.  తమత  కలవనివదరు,  కూరోశ్చనివదరు,

తననినివదరు, కలసి పపయాణహచేయనివదరు, ఓట హకత కూడా ఇవదరు. 

మోహన దస్ క ఆవేశహ వొచిశ్చహది.  గొడవ మొదలెటక్టో డ.  బాగ
తరగడ.  మటల డాడ,  రాసడ.  "సహననిస  కలప్పాకహడా
నిరహతరహగ డమహహడ్ చెయారల. మనల సతరహ ఉహటే ఎవరనన
దిగి రావలసిహద" అని నమమడ,  అహదరకీ చెపిప్పా ఒపిప్పాహచడ.  పెదద్ద

పెదద్ద  గొడవలయారయ.  పలీసలు,  జనళళ..  చివరక  దక్షిణాఫపక  పపభతదహ  దిగి  వచిశ్చహది.

అకతడ భరతయులక ఓట హకత లభహచిహది.

అపప్పాటివరకూ ఇహక ససూటసూ బసూటసూ  అహటే మోజే, మోహన దస్  క.

దక్షిణాఫపకల విజయహ సధిహచే సరక మన దశహల  సదతహతపత్ర్య పరాటహ చేసత నస గపల
కమృష గఖలే,  తలక్ వహటి నయకలు అతనిస మనదశహ రమమనసరు. "ఇకతడ బానిసతదహ
పగొటక్టో ల" అనసడ. ససూటసూ వేసకొని వచిశ్చన మోహన దస్ క "ముహద మనదశహ అహతా
బాగ  తరగి  చసూడాల.  అనిస  పబ్రాహతాలనసూ  చసూసి,  ఇకతడ  మనషులల  కలసిపయ
గమనిహచల. వీళల మనసలల  ఏమేమి ఉనసయో చసూడాల" అనిపిహచిహది.

దనికసహ రనలల  జనరల్ బోగీ పపయాణ హ ఎహచకనసడ.   తన ఇపుప్పాడ  'అనమకహగ
తరుగుతాడ-అనీస గమనిసత డ-అహదరత మటల డతాడ.."  అల ససూటసూ బసూటసూ విడచేసి,

గుజరాత ల సధారణ పపజలు వేసకన కరాత , ధోత, తలపగలక మరాడ.

ఆ పపయాణాలల  మోహన దస్ "గహధీజ" అయరహదక పునది దొరకహది.  అతనిక అపుప్పాడే
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'భరతదశపు ఆతమ' లభహచిహదని చెబుతారు. 

అతనిక అరసమనహది- "మన దశహ వసత త్క్రి లక పపపహచ వారపతహగ పేరనిసక
గనస  దశహ!  పపతతపహట  బాగ  పహడతహది,  మన  దగగర!  అనిస
ఊళలలన,  అనిస  కటహబాలు నసూలు వడక  దరాలు తసత య!

ఊరసూరా  చకతని  వసత త్క్రి లు  నసత రు  మనవాళళ.  సదతహతపహగ
బడ్రతకతారు.  కటహబ  పరశపమలు  ఆయా  కటహబాలక
పబ్రాణాధారాలు.  మన ఆరసక వరవససక అవి మసూల సతహభలు! బడ్రటిష్
వారు వచిశ్చ బటక్టోల ఫరకక్టోరీలు పెటక్టో రు.  యహతాబ్రాలత మిలుల  బటక్టోని

ఉతప్పాతత చేసి చవకగ మన మీదిక వదిలరు;  మన హ కూడా ఎగబడ వాటిని కొనసహ.  ఇట
మన  వేతగళల  కడపు  కొటక్టో హ!  ఇద  పనిని  మన హ  అనిస  వమృతత లతటీ  చేసహ!

వమృతతకరులహదరనీ  దెబబ్బుతసహ!  మన  దశానిస  సహఘటితహ  చేస  పని  చేతవమృతత లవారని
కలుపుకవటహతటే జరగల!"

అటల  మొదలెనహది,  భరత  దశహల,  ఖదద్దరుబటక్టో  ఉదరమహ.   "మన  పహటలక,  మన
వమృతతకరులక,  మన దశానిక మన హ పబ్రాధానరనివాదల.  ఖదద్దరు ధరహచల..." ఈ ఉదరమనిస
తాన  సదయహగ  ముహదహడ  నడపడ,  గహధీ.  అహటే  తనిపుప్పాడ  మిలుల  బటక్టోని
విడచివేసడ.  ఊళళ తయారనన  దరహత,  ఊళళల మగగలమీద తయారయర  ముతక
బటక్టోని ధరహచటహ మొదలుపెటక్టో డ.

ఆ తరాదత కొనసళలక మళళ రనలల  పతసూ తటి పపయాణీకలస  అడగడ గహధీ- "మీరహతా
ఖదీ వేసకవచశ్చ కద? మిలుల  బటక్టోలు ఎహదక వేసకహటనసరు?" అని. 

"మీకహటే డబుబ్బులుననన, కబటిక్టో ఖదద్దరు వేసకహటరు. అహత ఖరుశ్చ మే హ ఎకతడ పెడతాహ?"
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అనసరు వాళళ.
గహధీని  ఆ  మటలు  ఆలచనల  పడేసయ.  "ఖదీని  చవకగ
అనస తేవాల..  కనీ  అల చేసత నతగళలక డబుబ్బురాద.  దనికహటే
మేలు,  ఎవరక తచినహత ఖదీ వాళళన వాడమని చెపప్పాల.  నన
మతపహ పూరతగ ఖదీన వాడతాన-  అది కూడా ఇనిసనిస  బటక్టోలు
వదద్ద . ఒక ధోవత, ఒక ఉతతరీయహ- అహతే" అని.

అటల  గహధీ  తన  జవితాహతహ  గమనిహచి  నరుశ్చకహటసూ 
పయాడ;  నరుశ్చకనస  దనిని ఆచరణల పెడతసూ పయాడ;

తనని  తాన  మరుశ్చకనహదక  ఎనసడూ  సిగుగ  పడలేద.  మన  దశహ  అనస,  ఇకతడ
మనషులనస, వాళల బడ్రతక తెరువలనస ఆపేకత "వీటికసహ నన ఏహ చేయగలన?" అని
చసూసి,  దనిక  అనగుణహగ  తనన  తాన  మరుశ్చకహటసూ  పయన  గహధీ  నిజహగన
మహతమడ.

దసత లు అహదనిస,  హహదతననిస ఇసత య.  అయతే అవి కేవలహ అలహకరణ పబ్రాయాలు
కకూడద.  మనహ  ధరహచే  దసత లు,  మనహ  వాడే  వసత వలు  అనీస  మన  పపజలక
జవనధారాలు కవాల. మన కటీర పరశపమలస, చేత వమృతత లస మనమే నిలబటక్టో కవాల. 

అహదరకీ గహధీ జయహత శుభకహకలత,

కొతతపలల బమృహదహ.

ఇటవహటి ఒక వరకత నిజహగ మన మధర జవిహచడని రాబోయ తరాలవారు నమమలేరు...

ఈ శతాబద్దపు రాజకీయవేతతలహదర ససూతడ్రకరణల కహటే గహధీగర ఆభపబ్రాయాలు మేలెననవి అని నక 
అనిపిసత హది. మనక కవలసిన దని కసహ హహసత పటల డటహ కద;  ఆనరయహ అని మనక తచినదనిక 
ఏ మతపమసూ సయము చేయకహడా ఉహడటహ మన బాధరత!                                  - ఆలల్బరర  ఐన్ సర న్
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ఐద వేళళ కథ
మన చేత వేళళక మటలొసత ఏహ మటల డకహటయ? ఇదిగ, హమవరరణ చెబుతనసది...

కథనహ : హమ వరరణ, 8 వ తరగత, రషీ వారలీ ససూతల్ 

ఒక  రోజు మన  చేతకనస  ఐద వేళసూళ  ఎవరు గొపప్పా,  ఎవరు
ఎకతవ, ఎవరు ముఖరహ, అని మటల డకసగయ.  మొదటగ
చసూపుడవేలు  తన  గొపప్పాతనహ   గురహచి  చెపిప్పాహది:  "నన
అహదరకహటే  గొపప్పావాడని!  ఎహదకహటే  ఏ  మనిషననన,

వసత వననన గురతహచి చసూపిహచేహదక ననస వాడతారు" అని.

"కద  కద  అహదరకహటే   నన  గొపప్పా!"  అహది  మధర  వేలు
"ఎహదకహటే  మీ  అహదరకహటే  నన  పొడగగ,  దమృడహగ
ఉనసన!"

"కద కద-  మీ అహదరకహటే నన గొపప్పాదనిస"
అహది  ఉహగరపు  వేలు.  "ఎహదకహటే  అహదరసూ

బహగరు కరీటహ పెటిక్టోనటక్టో  నకే ఉహగరహ పెడతారు!"

"లేద.  అహదరకహటే నన గొపప్పా!"  అహది చిటికన
వేలు  కలప్పాహచకొని.  "ఎహదకహటే  నన  రహడ
మనసలన కలుపుతాన!"
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"కదలే!  అహదరకహటే  నన  గొపప్పా!"  అహది   బటన  వేలు.

"ఎహదకహటే  ఎవరననన  చలెహజ  చేయరడానిక   ననస
వాడతారు.  అహతే  కద-  నన గనక  లేకపతే  మీ  వలల   ఏ
ఉపయోగమసూ ఉహడద! ఏ పని చేయాలనస నన ఉహడాలలహద!

అహదకని నన గొపప్పా, అహదర కహటే!"

దహత గహదరగళహ చెలరేగిహది.  ఐద వేళసూళ  'నన గొపప్పా'  అహటే ; 'నన గొపప్పా'
అహటసూ ఒకతసరగ వాదలడకవటహ మొదలెటక్టో య. 

అపుప్పాడ చెయర కలప్పాహచకొని, వాటనిసటిక ఒక మట చెపిప్పాహది: "ఒకత నిమిషహ!!

జాగపతతగ చసూడహడ-  మీల ఏ ఒకతరవలల  అనిస పనలసూ  సమకూరవ.  పనలు
జరగలహటే  మీరహదరసూ  కవలసిహద.  అహతేకద-  మీరహతా  ఐకమతరహగ
ఉహటేన ఉపయోగహ!  ఏ ఒకతరు లేకనస కషక్టోమే!  అహదవలల   మీల ఎవరసూ
ఇహకొకరకహటే  గొపప్పా కద.ఏ ఒకతరసూ ఇహకర కహటే తకతవా కద!" అని.

చెయర  చెపిప్పాన  మటల  వాసతవానిస  గురతహచినన,  వేళలనీస.  "మనహ  అహదరహ
గొపప్పావాళలమే! ఐకమతరమే మహబలహ!" అనసయ ఒకత పిడకలగ దగగరన.
  ఏడవలేక-నవదలేక 
టీచర: వహద రసూపయల నట మీద గహధీ తాత నవదతసూ ఎహదకహటడ?

రాహబహట: ఏడసత హటే మర నటహతా తడయపతహది గదహడ! అహదకని! 

  పహడగ రోజు!

సబాబ్బురావ: ఏహరా, సదటల  పహచతనసవ- ఏహటి, విశేషహ?

అపప్పారావ: మ అవిడ  పదళల గ చసూసత నస టీవీ సరయల్  అయపయహదిరా! అహదక!

నవద!
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చిలుకత ససహహ
రచన: గద లఖత కమర, ఇహటరీమడయట, బనిగహడలపడ, ఖమమహ జలల

ఒక  అడవి  అహచన  చెనసపప్పా  అన
బోయవాడ ఒకడ ఉహడేవాడ. రోజూ ఏద
ఒకటి  వేటడ  తెచశ్చకొని  కడపు
నిహపుకనవాడ.  అతనిక దగగర బహధువలు
అహటసూ  పెదద్దగ  ఎవదరసూ  లేరు-

ఒహటరవాడ. 

ఒకరోజు అతన బగిహచిన ఉచశ్చల చకతని
రామ చిలుక  ఒకటి  తగులుకనసది.  చల

అహదహగ,  ముదద్ద గ ఉనసదది.  అది దొరకన
రోజున ఇహటల  తనహదక వేరే ఏమీ లేవ;

కనీ  చెనసపప్పాక  దనిస  చహపబుదిద్ధి  కలేద.

'దీనిస తహటే ఏహ కడపు నిహడతహది?' అని
దనిస ఓ పహజరహల పడేసి, తన ఇనిస నీళళ
తాబ్రాగి పడకనసడ. 

తరాదత రోజున చెనసపప్పా  నిదడ్రలేచే సరక అది
పహజరహలన  తరుగుతసూ  చకతగ  పటలు
పడతనసది.  అతనిక  దనిస  చసూసత  బలే
ముచశ్చట  అనిపిహచిహది.  "సరేలే!  నీ  టనహ
బాగుహది"  అని వాడ దనిక  కొనిస  పళళ,
వితతనలు తెచిశ్చ ఇచిశ్చ, వేటక వళళడ.

ఆ రోజున అతన ఇహటిక వచేశ్చసరక చిలుక
"ఇహత లేటనహదహ?" అనసది.  అతన దనికేసి
విహతగ చసూసడ.  రోజులు గడసత నస కొదీద్ద
అతనిక  చిలుకతటి  అనబహధహ  పెరగిహది.

దని రకతలక బహధహ వేసి,  ఇపుప్పాడ తనత
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పట  వేటక  కూడా  తసకవళత నసడ,

చెనసపప్పా.  దనిక  ఏ  లటసూ  లేకహడా
చసూసకహటనసడ. 

ఒక రోజున అతన చిలకన వహటబటక్టో కొని
అల  వేటక  వళళడ.  ఆ  రోజున  ఏ
జహతవూ  దొరకలేద;  ఎహడ  బాగ  ఉహది
కూడా.  మధారహసహ  అయరసరక  చెనసపప్పా
బాగ  అలసిపయాడ.  వేటన  ఆపి  ఒక
చెటక్టో కహద విశాబ్రాహతగ పడకనసడ. 

అతనిస  అల చసూససరక  రామచిలకక  జాల
అనిపిహచిహది.  దగగరోల అహతట వతక,  ఓ పళల
చెటక్టో  మీదిక అత పపయతసహ మీద ఎగిరహది.

కొనిస పళలన తన తని, చెనసపప్పా కసహ కూడా
కొనిస పళళ తసకనసది.

'ఇక కపహదిక దసూకదహ'  అనకహటహడగ
దనిక  భయహగొలపే  దమృశరహ  ఒకటి
కనిపిహచిహది!

చెనసపప్పా  పడకనస  చెటక్టో  వనకన ఒక పొద
ఉనసది.  ఆ పొదలన  ఒక  పుల కూరశ్చని
ఉనసది.  అది ఆశగ చెనసపప్పా  వనపే  చసూససూత,

పెదిమలు నకతహటనసది!  దనిక ఆకలగ
ఉహదని,  ఏద ఒక  కణహల  అది  చెనసపప్పా
మీదిక  దసూకబోతనసదని  చిలుకక
అరసమనహది. 

దని బుదిద్ధి చరుకగ పని చేసిహది.  చెనసపప్పా
పడకనస చెటక్టో  పెనన ఒక తేనతటక్టో  ఉహది.

అతనిక  ఇచేశ్చహదక తన కసిన  పహడలన
అది గురచసూసి ససూటిగ ఆ తేనతటక్టో మీదిక
విసిరేసిహది.

తేనటీగలు 'జుహ' అహటసూ లేచయ. కొనిస
తేనటీగలు ససూటిగ కపహద ఉనస పొద వనపుక
దసూసక  పయాయ.  వహటన  పులని
కటక్టోటహ మొదలెటేక్టోసయ కూడా! 
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పుల  గిరుకతన  వనకత  తరగిహది.  తనన
చటక్టో ముడతనస  తేనటీగలనహడ
తపిప్పాహచకవటహ  కసహ  దసూరహగ  పరుగు
తసిహది.

ఇక  చిలుక  చెనసపప్పా  దగగరక  వళళ  "లే!లే!

తదరగ!"  అని అరచిహది.  చెనసపప్పా  లేచేసరక
చటసూక్టో తేనటీగలు ముసరుకహటనసయ.

చటకతన  తన  వహటతెచశ్చకనస
గనసహచీల దసూరాడతన!

తేనటీగలు  పయాక  బయటిక  వచిశ్చన
చెనసపప్పాక  చిలుక  పుల  సహగత  చెపిప్పాహది.

పొదల  పుల  ఉహడన  గురుత లు  కూడా
చసూసక,  చెనసపప్పాక  చిలుక  అహటే

పపతేరకమనన  అభమనహ  కలగిహది.  "నవద
చల  గొపప్పా  ససహతడవి!  న  పబ్రాణాలు
కపడావ!  నీక  ఏ  బహమత
ఇవదమహటవ, చెపుప్పా!" అనసడతన.

"వేరే ఏమీ వదద్ద - నీక ఇషక్టోమనతే న రకతలక
కటిక్టోన  బహధాలు తసయర.  ననస  సదచచ్ఛగ
ఎగరనియర!" అనసది చిలుక.

చెనసపప్పా  మరు  మటల డకహడా  దని
రకతలకనస  బహధాలన  తొలగిహచడ.

'చిలుక ఎగిరపతహది'  అనకనసడ.  కనీ
అది అతనిస విడచి పలేద! 

ఇపుప్పాడ వాళల ససహహ మరహత గటిక్టోపడహది.

                                                            కొనిస సమతలు-జాతయాలు:

1. అగిసక వాయువ తడనహది.

2. అతత సొముమ- అలుల డ దనహ!

3. అదిగ తెలలకక అహటే ఇదిగ పిలలకక అనసటక్టో!
4. అదిగ పుల అహటే ఇదిగ తక అనసటక్టో!.
5. అదద్దహ అబదద్దహ ఆడతహద ?!

6.  చెడపకరా, చెడేవ! 

         నీ పద కమల సవయు
         నీ పదరశ్చకలతడ నయరము
         నితాహతాపర భసూత దయయున
         తాపస మహదర! నక దయ సయగద!

భవహ: “తాపసలక దికనక్కైనవాడా, నీ  పదలన 
సవిహచే అవకశానిస, నినస ఇషక్టోపడేవార 
సహవాసనిస,  పబ్రాణుల పటల అహతలేని దయన 
నక పపసదిహచ!”
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చినస సయహ
రచన: పిటక్టోమలల శన, 5 వ తరగత, పబ్రాథమికనసత పఠశాల, కహకణాలపలల, పపకశహ జలల .

కహకణాలపలలని ఆనకొని చల కొహడలు

ఉహడేవి. రాము అన పిలలవాడ ఒకడ రోజూ
సయహతపహ  బడ  వదిలక,  ఊర  అవతల
ఉనస  బహడమీదిక  వచిశ్చ  కూరుశ్చనవాడ.

చటసూక్టో  ఉనస  కొహడలస,  పపకమృతని  చసూసి
సహతషపడేవాడ.

రహడ మసూడ రోజులుగ అతనిక అకతడ
ఒక  ఆవ,  దసూడ కనిపిసత నసయ.  రహడూ
పడకొన ఉహటనసయ-  పెదద్దగ కదలటేలద,
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మదలటేలద.  బాగ  సనసగ  ఉనసయ.

రాముక  వాటిని  చసూసత  జాలవేసిహది.

"అయోర!  వీటిక   మేత  ఉనసటల  లేద.

ఎకతడా  గడడ  కూడా  లేద;  పపహ"

అనిపిహచిహది. 

దగగరోలన  ఉనస  చెటక్టో  నొకదనిస  ఎకత,  కొనిస
కొనిసగ  ఆకలు  తహచి  వాటిక
అహదిహచడ. 

తరువాత  రోజున  రాము  వచేశ్చసరక  ఆవ-

దసూడ రహడూ అకతడే కూరశ్చని ఉనసయ.

ఆరోజున   కూడా  వాటిక  ఆకలు
తహచివేశాడ రాము.  అటల  కొనిస  రోజులు
గడచే సరక అవి కొహచెహ తేరుకనసయ. 

అపుప్పాడ రాముక ఒక  ఆలచన వచిశ్చహది.

కొహడపెనన  అహతా తరగి,  దొరకననిస  ఎహడన
తాటి  మటక్టోలస  ఈడశ్చకొచశ్చడ.  వాటిని
ఒకతటొకతటిగ  తగలత  వేపలడగటక్టో డ
చెటక్టో క. అల రోజుక కొనిస చొపుప్పాన  తెచిశ్చ
చికతగ కటిక్టో, అకతడ ఒక నీడ కలప్పాహచడ. 

కొనిస రోజులక వాన పడహది. పయ రాము

తయారుచేసిన  కపుప్పా  కహద  నిలబడాడ య
ఆవ-దసూడ.   చసూసి రాము అనహదపడాడ డ.

మర కొనిస రోజులయరసరక ఆ చటక్టో పపకత-

లహతా  పచిశ్చ  గడడ  మొలచిహది.  బలహ
పుహజుకనస ఆవ-దసూడ ఇపుప్పాడ తమహతట
తాము పయ పచిశ్చగడడ మేసత నసయ. 

"అర..వాటిక మేత దొరకహది!" అని రాము
ఎహత సహతషపడాడ డ. 

ఇక ఆకలు తహచలేద.  పెనక  చెటక్టో మీదక
చసూశాడ.  అకతడ  ఆకలు తహచిన  చోట
మళళ ఇగురు వచిశ్చహది.  అది చసూసి ఇహక
సహతషపడాడ డ రాము.
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జహక చతరరహ
నిజమే. మితప లు సయహ చేసత రు, కనీ మన పని మనహ చేసకవటహ ఏనటికనన మహచిద.. కద?!

రచన : చతరర, 7 వ తరగత, రషీ వారలీ ససూతల్ , 

అనగ  అనగ  ఒక  అడవిల  జహక  ఒకటి
ఉహడేది.  అది  చల  మహచిది,  బాగ
తెలవననది  కూడా.  ఎవరతటనన  చకతగ,

మరారదగ  మటల డ  వాళలని  మపిప్పాహచేది.

దని  మట  తరు  బాగుహడటహ  వలల,
అడవిల ఉహడే చల జహతవలు  దనిక
ససహతలెననయ. 

అయతే  కషక్టో లు  ఎవరకనన  రావచశ్చ  కద,

ఒక రోజున ఆ జహక ఒక వేటగడ  ఉచశ్చల
చికతకనసది. 

వేటగడ వచిశ్చ, దనిస చసూసి చల సహతష
పడాడ డ.  "ఆహ!  ఎహత  మహచి  జహక
పటక్టో బడహది!  దీనిస  అమిమతే  నక  చల
డబుబ్బులు వసత య" అనకొని,  అతన దనిస
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వలత  సహ తన ఇహటిక తసకళళడ.

అపప్పాటిక బాగ సయహతపహ అయహది. చీకటి
పడబోతనసది.  దహత  అతన  దనిస
వలలనహడ తయకన తన ఇహటి బయట
ఉనస పూరపకల  పడేసి, పకక గటిక్టో తాళహ
వేసి తన వహట పనిల మునిగడ.  జహక
ద:ఖ హ  రటిక్టోహపు  అయరహది.  అది  తన
కషక్టో లస తలచకహటసూ

కపడహడ కపడహడ - కపడహడ ఎవరనన
వలలనహడ తపిప్పాహచహడ  -  మీ మేలు ఇక
మరువనహడ..  అని పడటహ మొదలెటిక్టోహది
బాధగ.

అహతల అటగ వళత నస ఎలుక ఒకటి జహక
పటన విని,  దని దగగరక వచిశ్చహది.  సహగత
తెలుసకొని, రాతపహతా శపమపడ వలన కొరక
ముకతలు చేసి,  జహకన బయటిక లగిహది.

జహకక  పబ్రాణహ  లేచి  వచిశ్చహది.  దనిక
ధనరవాదలు చెపుప్పాకనసది. 

అయతే  మసూసి  ఉనస  తలుపులహచి
బయటిక  పలేద  కద,  అహదకని  అది
తలుపుక ఒక  పపకతగ నిలబడ,  వేటగడ
తలుపు తయటహ కసహ ఎదరు చసూడటహ
మొదలు  పెటిక్టోహది.  అది  వలలహచి
తపిప్పాహచకొని  ఉహటహదని  ఊహహచని
వేటగడ  ఉషరుగ  ఈల  వేసకహటసూ
గడయ తసడ. అహతలన జహక గబుకతన
ముహదక  దసూక,  అతనిస  పకతక  నటిక్టో
తపిప్పాహచకొని,  చకచక  అడవిలక  పరుగు
తసిహది!

వేటగడ  కొహతసపు  దని  వహట
పరుగెతాత డ-  అయన  దనిస  అహదకలేక
నిరాశగ వనతరగడ.  

ఎహత  వేటగడనహడ  తపిప్పాహచకనస,  ఈ
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కపమహల జహక మనస బాగ గయపడహది.

అదిపుప్పాడ  చల  పిరకగనసూ,  అనిసటికీ
ఇతరుల  మీద  ఆధార  పడేదిగన
తయారనహది. 

అటల  భయహ భయహగ తహటహటే గడడ
ఎహదక ఒహట పడతహది? అహదకని అది
రాన  రాన  సనసగ,  బలహీనహగ
తయారవదసగిహది.  అహతే  కద,  దని
మట  తరు  కూడా  మరహది.

ఇహతకముహద  లగ  అది  అహదరనీ
ఉతాలహహగ పలకరహచటహ లేద. 

ఎవరని చసూసిన,  "నీక ఇవాళళ  వేటగడ

ఏమనన  కనిపిహచడా?"  అని  అడగటహ
మొదలు  పెటిక్టోహదది.  దహత  అడవిలని
మిగతా  జహతవలు  కూడా  దనిని
తపిప్పాహచక తరగటహ మొదలు పెటక్టో య. 

అహతలన  దనిక  ఇహకసర  వేటగడ
ఎదరయారడ!  అయతే ఆ రోజున వాడ
వనకత  తరగి  ఉనసడ-  జహకని
గమనిహచలేద.  జహక మలలగ వనకత తరగి,

నలుగె నద అడగులు వేసి,  తరాదత తచిన
దికతక పరుగు పెటిక్టోహది. 

అలలహత  దసూరాన  దనిక  ఒక  ఏనగు
కనబడహది-  జహక  దని  దగగరక  పయ
"వేటగడ!  వేటగడ!  వసత నసడ!  ననస
కపడ!" అని మొరపెటక్టో కనసది. 

ఏనగు దనికేసి చసూసి,  "అయోర!  జహక! 

నక  ఇపుప్పాడ  చల  పని  ఉహది.  నవద
కత దగగరక వళళరాదసూ?!" అనసది. 

జహక  గబగబా  కత  దగగరక  వళళ,
"వేటగడ  తరుగుతనసడ  అడవిల!

ననస కపడ, పలజ" అహది. 
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కత  ముఖహ  చిటిలహచకొని-  'ఎకతడ-

నసడ?'  అనసది.  'అదిగ ఆ వహక అవతల
ఉనసడ.  అటతరగి  ఉనసడ.  ననస
చసూడలేద వాడ" అహది జహక. 

"మరహకేమి భయహ?"  అహది కత  "నక
చల  ఆకలగ  ఉహది.  ఆహరహ
వతకవడానిక   వళత నసన.  నవద  ఏమీ
భయపడక. అహతగ ఐతే కహదలు దగగరక
వళల !" అహటసూ. 

వహటన జహక కహదలు దగగరక పరుగెతతహది.

"ననస కపడ!  వేటగడ వచేశ్చసత నసడ"

అనసది.  "ఎకతడ?  ఎకతడ?"  అని హడావిడ
పడన  కహదలు,  "వహక  అవతల"  అని
తెలయగన నవేదసి,  ఏద ఒక  సక చెపిప్పా
తపిప్పాహచకనసది. 

జహకక  ఇక  ఏహ  చేయాల  తచలేద.

అహతల  దనిక  వేటగడ  అడగుల  శబద్దహ
వినబడహది.  దసూరహనహడ వాడ తనవనపుకే
వసత నసడ! 

దనిక  చల  భయహ  వేసి,  చటసూక్టో

వతకతనసది.  ఒక  వనపున  పెదద్ద  పొదలు
కనిపిహచయ దనిక.  అది చటకతన వళళ
ఆ  పొదలల  నకతహది.  చెవలు  నికతహచి
శబాద్ద లన వినసగిహది.  ఏ మతపహ అలకడనన
వనకత  తరగి  పరపయహదక  సిదద్ధిహగ
ఉహది...

కొహచెహసపటల  వేటగడ  వచశ్చడ
అటవనపు.  అయతే  అతనిక  అకతడ  ఏ
జహతవలసూ కనబడలేద.  దహత అతన
అటల గే ముహదక వళళపయాడ!

అతన వళళపయాక పది నిముషలవరకూ
ఊపిర  బగబటక్టో కొని  కూరుశ్చనస  జహక,  ఆ
తరాదత బయటిక వచిశ్చ తన ఇహటి వనపుక
పరుగు పెటిక్టోహది.  అయతే ఆ  అనభవహత
దనిక  పటక్టో కనస  భయహ  వదిలహది.

దహతబాట  ఇహక  సహగత  కూడా
అరసమనహది:   "అవసరారసహ  ఇహకళలన
నముమకకూడద.  వీలెననహత  వరకూ
తెలవితేటలన  ఉపయోగిహచి  మన  పనిని
మనమే చేసకవాల. ఎపుప్పాడూ ఇహకళళమీద
ఆధారపడతే కషక్టోహ" అని.
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తలల కడ
జానపద కథలల పతపలు జన జవితాలక దగగరగ-దసూరహగ బలే ఉహటయ. రాజకమరులు ఉహటరు;

అయతే వాళళకూడా అహదరు పపజలల గే మమసూలుగ ఉహటరు. విరవిగ కనబడే ఈ మమసూలుదన హ
ఆ కథక 'ఇది'అని చెపప్పాలేని 'ఏద అదనపు అహదనిస' ఇసత హది- ఇదిగ, ఈ  కథల లగ !
సకరణ: ఆకష్ కటహపలల, 9 వ తరగత, మోడల్  ససూతల్  , చెనసకొతతపలల, అనహతపురహ జలల

అనగనగ ఒక అడవిల ఒక కడ ఉహడేది.

అడవి అవతల ఉనస ఊళలక వళళ, పపత రోజూ
అకతడ పడేసిన గిహజలు తని బడ్రతకేది అది.

కొనిస  రోజులక  అది  మసూడ  గుడల
పెటిక్టోహది.  అవి మమసూలు సనజు కహటే చల
పెదద్దగ ఉహడనన. కడ ఆ గుడల మీద కూరశ్చని
జాగపతతగ  పొదగుతసూ  ఉహటే  అవి  కూడా
రోజు  రోజుకూ  పెదద్దవౌతసూ  పయనన.  అటల

పది నలలు గడచక,  వాటిలహచి ముగుగరు
ఆడపిలలలు  బయటిక వచశ్చరు!

కడ  ఎహత  పేపమత  వాళలని  పెహచి  పెదద్ద
చేసిహది. రకరకల పనలు, విదరలు నరప్పాహది.

వాళల  ఉహడేహదక ఊళళ ఒక పెహకల ఇలుల
కూడా కటిక్టోహది.

కొనసళలక  వాళళ  ముగుగరసూ  పెదద్దయారరు.

చల అహదహగ, దవకనరలల గ అయనరు.

  తెలుగు జానపద కథ 
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ఒక  రోజున  ఊళల  ఒక  పహడగ
జరుగుతహది.  కడ తలల  ఆ అమమయలత
అహది  "మీరు అడవిల ఉనస  కొలనలహచి
నీళళ తసక రహడ;  నన రాగన అహదరహ
కలసి  పూజ  చేసకహదహ"  అని.

అమమయలు ముగుగరసూ  మసూడ కడవలు
పటక్టో కొని పగన,  తన సమనల కసహ
ఊళళక పయహది.

ఆ రోజున ఊళళ జాతర చసూసహదక
రాజుగర  కొడకలు  ముగుగరు  వచశ్చరు.

ఇహక సమయ హ ఉహది కద అని ముగుగరసూ
గురాబ్రాలెకత అడవిల  వేటక వళళరు. అయతే

ఎహత  తరగిన  వాళలక  అకతడ  ఒకత
జహతవ   కూడా  కనిపిహచలేద.  చివరక
వాళళ  బాగ  అలసిపయారు;  విపరీతహగ
దహమనహది.  "కొలన  ఎకతడ?"  అని
వతకతహటసూ  పయారు  వాళళ.  వాళళ
సరగగ  కొలన  చేరే  సమయానిక  ఈ
అమమయలు ముగుగరసూ కడవలు ఎతత కొని
ఎదరయారరు వాళలక. 

"అమమయలసూ,  మేహ  ఈ  ఊర
రాజకమరులహ.  బాగ  దహహ  వేసతహది.

ఇనిస నీళళ పసత రా?" అనసరు వాళలత.

వాళలని చసూడగన ముగుగరు అమమయలకూ
వాళలహటే  జాల  పుటిక్టోహది.  ఇహటికసహ
తసకళత నస నీళళన వాళళక పసరు. 

ఆ  సమయహల  వాళలని  గమనిహచిన
రాజకమరులు  "అబబ్బు!  వీళ లవరో 
మమసూలు అమమయలు కద!  దవకనరలే
అయఉహటరు!  వీళలని  పెళళ  చేసకవాల"

అనకనసరు.

అమమయలు  కూడా  వాళలన  చసూసి
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ఇషక్టోపడాడ రు. "మ అమమని అడగి చెబుతాహ"

అనసరు. 

"అయతే సరే, మేహ మీరు సరేననటహ కసహ
ఎదరు  చసూసత హటహ"  అనసరు
రాజకమరులు.

అమమయలు ఇహటికొచిశ్చ  తలలని  అడగరు:

"అమమ!  వీళళ మక బలే నచశ్చరు;  పెళళ
చేసకహటహ" అని.

"మహచిద అమమయలసూ!"  అహది తలలకడ-

"అయతే  వాళళమో  రాజకమరులు!

మీరేమో  మమసూలు  కడ  పిలలలు.  వాళళ
మిమమలస  ఇషక్టోపడతనసరో  లేద,

చసూసకహడ.  నిజహగ  ఇషక్టోహ  ఉహటే
చేసకహడ.  అయతే  వాళల  వాళళక  నన
కనబడతే మటక మీ సహబహధహ కలవద.

అహదకని నన మీ పెళళక  రాన.  ఎవరనన
అడగితే  మీ  అమమ  ఎకతడక  వళళహదని
చెపప్పాహడ" అనసది.

పెదద్ద  అమమయలు  ఇదద్దరసూ
రాజకమరులక  కడ  చెపప్పామనసటేక్టో

చెపప్పారు.  వాళళదద్దరసూ  వాళలని  పెళళ
చేసకనహదక  ఒపుప్పాకనసరు.  కనీ
మసూడో అమమయ మతపహ 'మ అమమ ఒక
మమసూలు కడ.  అహదకని పెళళక రాద"

అని  నిజహ  చెపేప్పాసిహది  తన  కబోయ
మొగునిక.  అయన అతన కూడా  "ఏమీ
పరేలద" అనసడ. 

వహటన  మసూడ  జహటల  పెళళళళ  కూడా
జరగిపయాయ.  'ఇక  వాళలహతా  భరతలత
బాట  బయలుదరతారు'  అనగ  తలలకడ
వాళళ ముగుగరకీ  మసూడ  సహచలలక కొనిస
గిహజలు వేసి ఇచిశ్చహది. ఆ సహచలక  కపహద
వాళలక తెలీకహడాన చినస రహదడ్రహ పెటిక్టోహది. 

రాజకమరులు  వాళలని  తసకొని  గురాబ్రాల
మీద బయలుదరారు.  తలల  ఇచిశ్చన  గిహజల
సహచీలు అమమయల చేతలలన  ఉనసయ.

వాళళ  వేగహగ  పతహటే,  సహచిలని
గిహజలు  కూడా  ఒకొకతటీ  కపహదిక  జార
పడతసూ  పయాయ.  అటల  కలసి  కొహత
దసూరహ  పయ,  ఆ  తరాదత  ఒకొతకత
రాజకమరుడూ  ఒకత  దికతక
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వళళపయారు.

రోజులు, నలక గడచయ. తలలకడక పిలలలు
గురుత కొసత నసరు.  వాళళ ఎటల  ఉనసరో అని
ఆదరాద్ద  ఎకతవనహది.  వరరహ  ఎపుప్పాడ
పడతహద,  వితతనలు  ఎపుప్పాడ
మొలకతత తాయా అని చసూససూత ఉహడహది. 

చసూససూతహడగన వానకలహ వచిశ్చహది.  రాతడ్ర
పెదద్ద వరరహ పడహది.  ఆ తలల గుహడ  నిబబ్బురహ
అయహది.  పొబ్రాదద్ద నస  బయటక వచిశ్చ  చసూసత
గిహజలనీస మొలకతత ఉనసయ! 

కడ  ఎగిర  గహతేసి,  ఆ  మొలకలేస

వహబడహచకహటసూ  పయహది.  అటల
పయ  పయ,  ముహద  పెదద్ద  కూతరు
దగగరక చేరుకనసది.  పెదద్ద  కూతరు ఉహడేది
చల పెదద్ద భవహత. "ఎటల  చెయారల?!" అని
ఆలచిహచి  కడ  మలలగ  పయ,

భయపడతసూన తలుపు  తటిక్టోహది. "ఎవరు,

తలుపు  కొటక్టో రు?"  అని  ఆ  పెదద్దకూతరు
వచిశ్చ చటసూక్టో చసూసిహది. ఆమ చల నగలు,

నణారలు అనీస చల ఒహటినిహడా వేసకొని
ఉహడహది.

"ననన!  బాగునసరా,  మీరు?"  అహది  తలల
కడ సహతషహగ.

అపుప్పాడ ఆ పిలల  కపహదిక చసూసి,  "నవాద?!

నవదహదక   వచశ్చవ?!"  అని  అడగిహది
చికకగ. 

అపుప్పాడ  తలల  కడ  నిరా రహతపయ
"ఏహటమమ,  ఇల  అహటవ?!  నన  మీ
అమమన గద?!" అనసది.

"బాన  ఉహది!  'మ  అమమ  ఒక  పనికరాని
కడ'  అని  తెలసత  మ  ఆయన  ననస
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గెహటేసత డ.  ముహద నవద ఇకతడ నహడ
వళళప!"  అని పపకతన  ఉనస కటక్టో  తసకొని
రకతక విసిరహది బడడ.  అహతే తలలకడ రకత
కసత  విరగి  పయహది,  ఆమ  మనసత
పట. 

ఇహక అలగే ఆ రకతన  ఈడశ్చకహటసూ
రహడవ కూతరు దగగరక పయ, ఆమ ఇహటి
తలుపు తటిక్టోహది. 

ఆ  సమయానిక  ఆమ  చపతలు
తకతతనసది. తలుపు కొడతే పని ఆపి వచిశ్చ
తలుపు తసి,  ఆమ కూడా పెనపెనకే చసూసిహది-

"ఎవరు, తలుపు కొటక్టో రు?" అనకహటసూ. 

తలల  కడక  పేపమ  పొహగుకొచిశ్చహది.

"బాగునసవాన?  నన,  తలుపు  కొటిక్టోహది!"

అనసది. 

ఆమ చటకతన కపహదిక  చసూసి  "నవాద?!

నవదహదక  వచశ్చవ  ఇకతడక?  ననద
బాగ  కపురహ  చేసకహటహటే  మధరల
నవొదచశ్చవ న పబ్రాణానిక ముహద ఇకతడ
నహడ పతావా,  లేద?" అని చపత కరపన
కడ  మీదిక  విసిరహది.  ఆ  దెబబ్బుక  కడ
రహడవరకత కూడా విరగిపయహది. 

తలల  మళళ  రోడడ  మీద  పడహది.  మసూడవ
కూతరు  దగగరక  వళ త  'ఇహక  మిగిల  ఉనస
పబ్రాణహ  కూడా  పతహదమో'  అనకనసది.

మళళ  "పతే పయహది పడ పబ్రాణహ.  బడడ
చేతలన పనీ" అనకొని, దకకహటసూ చినస
కూతరు ఇలుల  చేరుకొని తలుపు తటిక్టోహది.

చినస  కూతరు  వచిశ్చ  కపహదిక  చసూసత  రకతహ
ఓడతసూ ఉనసది వాళల అమమ!
అటల  వాళల అమమన చసూస సరక ఆ బడడక
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ఏడపొచిశ్చహది.  వహటన  తలలకడని చేతలక
తసకొని  "ఏమయహదమమ?!"  అని
అడగిహది. తలలకడ జరగిహదహతా చెపిప్పాహది. 

వహటన ఆమ ఆ గయాలన శుభడ్రహ చేసి,

రకతలక  మహదవేసి,  గుడడత  కటిక్టో,
తనహదక గిహజలు పెటిక్టోహది. 

'అపప్పాటికే బాగ అలసిపయన కడ అమన
ఆశీరదదిహచి,  గిహజలు  తని,  కొహచెహసపటిక
అటల న తలవాలేశ్చసిహది! 

ఆ  కూతరు  పపహ  బాధత  ఏడశ్చ  ఏడశ్చ
వేసిహది. 

అహతలన  ఇహక  భరత  వచేశ్చ  సమయహ
అవతనసది.  మసూడో  కూతరు  లేచి  వాళల
అమమన  ఓ  అటక్టోపెటక్టోల  జాగపతతగ
పడకబటిక్టో,  మసూత  వేసి  కటేక్టోసి,

ఏడశ్చకహటసూన పెనన  అటక మీద పెటిక్టోహది.

ఆ  వహటన  కళళ  నీళళ  తడచకొని
మమసూలుగ కూరుశ్చనసది.

కొదిద్ద  సపటిక భరత  వచశ్చడ.  "ఏహటి ఈమ
ఇటల  ఉహది  ఈ  రోజు?!"  అనకనసడ.

అయన  ఏమీ  అనకహడా  అనసహ  తని,

మహచహ  వేసకొని  పడకొని,  అల  పెనక
చసూశాడ. అటకమీద కొతత  పెటక్టో కనబడహది-

భరరన పిలశ్చ  "అహదల ఏముహది?"  అని
అడగడ. 

అకసమతత గ  అడగే  సరక  ఆమక  ఏహ
చెపప్పాల తెలీక "మ అమమ వచిశ్చహదహడ-ఏవ
తహడ వహటకలు చేసిహదట,  ఇచిశ్చ వళలహది"

అని చెపేప్పాసిహది. 

"అవన?!  ఎపుప్పాడ  వచశ్చరు?!  మళళ
అపుప్పాడే ఎహదక వళళపయారు?  అయోర,
పెటక్టోని  పెనన  పెడతే  ఇహక  వహటలు  మనహ
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తహటమ?!  దనిస  దిహపుతాన  ఆగు-

ఏమనన  తహదహ"  అని  ఆమ  ఎహత
వదద్దహటనస వినకహడా పెనకకత, పెటక్టోన కపహది
దిహపడ రాజకమరుడ.

అమ భయపడతసూన పెటక్టోన తెరచిహది.

చసూసత అహదల తలలకడ లేద- దని నిహడా
వజాబ్రాలు,  రతసమణకరలు,  వహడ,

బహగరహ"!  

ఇదద్దరసూ చల ఆశశ్చరరపయారు. 

"మీ  అమమ  వాళళ  ఇహత  ధనవహతల?"

అని అడగడ రాజకమరుడ. 

"ఏమీ లేద.  మ అమమ పపహ చల పేద
కడ,  చల  కషక్టోపడ  మమమలస  పెహచిహది.

ఇపుప్పాడ ఇహత సహపద మర ఎటల  వచిశ్చహద
తెలీద!" అనసది మసూడో  కూతరు.

అపుప్పాడ  రాజకమరుడ  "చసూడ,  ఈ
వయసల  మీ  అమమ  అహత  కషక్టోపడ
సహపదిహచి మనక తెచిశ్చ పెడతహటే ఏ హ
బాగుహది?  ఇహత వరకూ మనహ మీ అమమ
వాళళహటిక వళళలేద కద;  ఇపుప్పాడ వళద్ద హ,

బయలేద్దరు" అనసడ. 

ఆమ కళళ  నీళళ పెటక్టో కొన  "ఎహదకహడ?!

చల దసూరహ! మరపుప్పాడనన  వళద్ద హ" అనసది
గని  భరత  ఒపుప్పాకలేద.  చివరక  ఆమక
సరేననక తపప్పాలేద.

ఇహక ఇదద్దరసూ తనహదక అనసహ కటక్టో కొని
గురపహ  మీద  అటల  పసగరు.  అటల  ఒక
రోజహతా పపయాణహ చేశారు కనీ వాళల ఇలుల
ఇహక రాలేద.  భరత  ఎహత అడగిన,  భరర
"ఇహక పవాల" అహటసూన ఉహది. 

చివరక  ఇహక  సయహతపహ  అవతహడగ
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"ఇహక పలేన.  అలసి పయాన" అనసడ
రాజకమరుడ.  సరే అని ఇదద్దరసూ అకతడ
అడవిలన ఓ చెటక్టో  నీడన గురప హ  ఆపుకొని
విశాబ్రాహతగ కూరుశ్చనసరు.  రాజకమరుడక
కొహచెహ  నిదడ్రపటిక్టోహది;  కనీ  భరర  మతపహ
అటల గే  కూరశ్చని ఉహది.  భయహత ఆమక
చెమటలు  పటిక్టో,  బటల  బటల  గ  కపహదిక
కరుతనసయ. 

ఆ చెటక్టో  కపహద పము పుటక్టో  ఒకటి ఉహది.

అహదల ఒక పము. కొహత కలహగ దనిక
వీపు  మీద  ఒక  గులల   లేచి,  చల
మహడతహది.  ఏ  పనీ  చేయనివదటేలద.

అయతే ఈమ 
చెమట  కర,  ఆ  పము  గయహ  మీద
పడగన   ఆ  పముక  ఎహత  చలలగ
అనిపిహచిహదహటే,  కణహల  అది  తన
బాధనహతా  మరశ్చపయహది.  దనిక  ఈ
మసూడోకూతరు  మీద  చల  గౌరవహ
కలగిహది.

దహత  అది  పుటక్టోలహచి  బయటిక  వచిశ్చ,

ఆమక  మొబ్రాకత,  తన  సహగతహతా  చెపిప్పా,

"తలీల!  నీక  ఏహ  సయహ  కవాలనస
చేయగలన.  చసూసత నవేదద అవసరహ మీద
పతనసటల  ఉనసవ.  ఎహదక,  ఈ అడవి
దర పటక్టో వ?" అని అడగిహది.

అమ చెపిప్పాహది విని,  పము బాధపడ  "ఏమీ
పరేలద  తలీల!  నీ  కరక  తరుతహది.  న
బలహత  ఒక  ఊరు  సమృషక్టోసత న.  మీరు
ఇదద్దరసూ అకతడ మీక ఇషక్టోమనననిస  రోజులు
ఉహడచశ్చ.  మేహ  అహదరహ  నీక
అనకూలహగ  ఉహటహ.."  అని  ధనరరహ
చెపిప్పాహది.

కొదిద్ద  సపటిక  రాజకమరుడ  నిదడ్రలేచి,

మళళ పపయాణానిక నడహ కటక్టో డ. "ఇహక
ఎహత దసూరహ?"  అని అడగితే,  "అదిగ-  ఆ
కనిపిహచే ఊరే,  మ ఊరు!"  అని చెపిప్పాహది
భరర.  వాళళ అకతడక చేరుకన సరక,  ఆ
నగరహ అహతా వహడ బహగరాలత,  ధగధగ
మరసిపయ పెదద్ద  పెదద్ద  భవనలత,  చకతని
ఉదరనవనలత బలే ఉనసది.  ఊళళవాళళ
కూడా  అహదరసూ  వాళలని  "అకత!

బాగునసరా?!  బావా,  ఎహత  కలనిక
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వచశ్చరు!" అహటసూ పేపమగ పలకరహచరు. 

"మీ ఇహటి తాళలు ఇవిగ, మీ అమమ వీటిని
మక  అపప్పాగిహచి  పయహది.  ఒక  చోట
ఉహడద  కద!"  అహటసూ  ఓ  పెదద్ద  భవహత
తెరచి ఇచశ్చరు కూడా.

భరారభరతలు  ఇదద్దరసూ  అకతడే  రకరకల
వహటలు తహటసూ కొనిస  రోజులు గడపరు.

"ఇహక  వళళసత హ!  చల  రోజులెనహది"  అని
అహదరకీ వీడోతలు చెపిప్పా, బయలు దరారు.  

వాళళ  అటల  గురపహ  ఎకత  కొహత  దసూరహ
వళళరో-లేద,  ఆ  ఊరు  ఊరహతా
మయమనపయహది!

అటపెనన  రాజకమరుడక  సహగతహతా
అరసమనహది:  'ఈమ  నిజహగన  ఎవరో
దవకనర.  దవకనరలక  అమమననసలు
ఎహదకహటరు?'  అని అతన మరనసడూ
ఆమని  తమ  ఊరక  తసకళళమని
బలవహతపెటక్టోలేద.  ఇహక  వాళళదద్దరసూ  సిర
సహపదలత సఖహగ జవిహచరు.

బలహీనహ!

టీచర : రవీ! నవద ఇహగీలషుల 'వీక్ ' అని 15సరుల  ఇహపజషన రాయమహటే అయద సరేల 
రాశావేహ?

రవి: నన లెకతలల కూడా వీకే టీచర !
రహడనదలు పది!

టీచర : రామసూ! పది పెహపుడ జహతవల పేరుల  చెపుప్పా?
రాము: ఐద కకతలు, ఐద పిలుల లు టీచర 
మరో అపప్పారావ!

ముఖేష్: ఒక లక అపుప్పాగ ఇయరరా! నీ రుణహ  ఈ జనమల తరుశ్చకలేన! 

మలల: అద కదరా,  న భయహ ?!

జోక్ల
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ఊహ పపపహచహ
రచన: ఆసిఫ , 8 వ తరగత, ZPHS, చెనసకొతత పలల, అనహతపురహ జలల .

అనగనగ ఒక ఊళల నలుగురు ససహతలు

ఉహడేవారు.  ఎపుప్పాడూ ఆట పటలత బలే
సరదగ  ఉహడేవాళల  వాళల .  ఒక  రోజున
వాళల  బడక  పతహటే  విహత  దసత లు
ధరహచిన  ముసలయన  ఒకడ
కనిపిహచడ.  రోడడ  దటేహదక  శపమ
పడతనసడ  ఆయన.  పిలలలక  ఆయనిస
చసూసి జాల వేసిహది.   "రోడడ  దటతావా,

తాతా?"  అని  అడగి,  ఆయనిస
చెయరపటక్టో కొని రోడడ  దటిహచరు.
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ముసలయన  వణుకతనస  గొహతత
"మేలు మేలు..  మీరు మహచి పిలలలు.  మీల
దయ ఇహక మిగిలే ఉహది.  ఆగహడ-  మీక
ఏదెనన బహమత ఇసత న.."  అహటసూ తన
అహగీ జేబులల వతకతవటహ మొదలెటక్టో డ.

"ఏమీ  అకతరేలదలే,  తాతా!

దనిదముహది?!"  అనసడ రమేష్,  కొహచెహ
సిగుగపడతసూ.

"కద కద-  మహచి వాళలక ఏమనన ఇసత,
అహదరకీ  మహచి  జరుగుతహది"  అనసడ
తాత  పటక్టో  వదలకహడా,  ఇహక
వతకతహటసూ.

చివరక  ఆయనక  కవలసినవేవ
దొరకనటల నసయ- "ఏదీ, చేతలు చచహడ"

అని  నలుగుర  చేతలలనసూ  నలుగు
వితతనలు  పెటక్టో డాయన-  "వీటిని  ఎవరక
వాళళ  నటహడ.  మేలు  జరుగుతహది"

అహటసూ. 

అహదరసూ వనకత తరగి పతహటే,  "ఇదిగ,

ఇహకటి కూడా ఉహది-  ఇదికూడా ఉహచక,

ఎహదకనన  పనికొసత హది"  అహటసూ  రమేష్ క
మరో వితతనహ ఇచశ్చడాయన.

పిలలలు  మొహమటహగన  ఆ  వితతనలస
తసకొని,  "థాహక్ల"  అని  చెపిప్పా  బడలక
పయారు.

మళళ  బడ  వదిలేసహతవరకూ  ఎవదరకీ  ఆ
సహగత  గురుత  లేద.   సయహతపహ  ఇహటిక
పతహడగ  హర  జేబుల  చెయర
పెటక్టో కహటే  వితతనహ  చేతక  తగిలహది.

"పొదద్ద న  తాత  ఎవరో;  బలే  ఉనసడరా;

వతక  వతక  మరీ  వితతనలు  ఇచశ్చడ
పపహ!"  అనసడ  వాడ,  మిగతావాళలత.

అహదరసూ నవదకనసరు.

"పడయరకహడరా-  ఏహ  వితతనల  ఇవి!

నలుగురహ కలల నటదహ, ఎకతడనన! మన
లెనబడ్రరీ వనక బాగ బోసి పయ ఉహటహది.

అకతడ నటితే మేలు!" అనసడ బాలు.

సరేనని  నలుగురసూ  లెనబడ్రరీక  పయ,  వనక
ఉనస ఖళ జాగల వాటిని నటి,  తల ఒక
చెహబడ నీళళ తెచిశ్చ పసరు.



కొతతపలల                                                       31                                                         అకక్టోబరు 2018

చసూససూత  చసూససూతహడగన  ఆ  వితతనలు
నలుగసూ  చకచక  మొలచయ!  నలుగు
వితతనలసూ నలుగు చెటలయపయాయ!  ఆ
చెటల  తొరపలలహచి  నలుగురు  విచితప
మనషులు వచిశ్చ వీళళముహద నిలబడాడ రు:

"మీరు  చల  మహచి  వాళళ!  ఇనసళలక
మక  విముకత  కలగిహచరు.  ఏమనన
కరుకహడ!" అహటసూ.

మితప లు నలుగురసూ ఆశశ్చరరపతసూ ఒకర
ముఖలొకరు చసూసకనసరు.

"పపపహచహల అహతట లెకతలేననిస  రోబోలు
ఉహడాల.  అనీస మనషులక ఏ పనహటే ఆ
పని చేసి పెటక్టో ల!"  అనసడ ఆసిఫ వహటన,

గటిక్టోగ కళళ మసూసకొని.

"పపపహచహల  లెకతలేననిస  ఫరకక్టోరీలు
ఉహడాల.  ఏవహటే  అవి  తయారు
అయపతహడాల.  డబుబ్బులు  లేకపయన
పిలలలక  కవలసినవనీస  ఊరకే
దొరుకతహడాల" అడగడ రమేష్.

"భసూమి  మీద  జనభ  ఎకతవనపయహది-

ఇహతమహది  ఉహడనకతరేలద.  అకతడొకరసూ,

అకతడొకరసూ ఉహటే చలు" అడగడ హర,

ఆరోజు ఉదయమే జరగిన 'జనభ' పఠానిస
గురుత చేసకహటసూ.

"కూప రమమృగలు ఏవీ అసలు ఉహడకూడద-

పపమదలు  అనవే  జరగకూడద"  బాగ
ఆలచిహచి అడగడ బాలు.

"అబబ్బు!  బలే  అడగరు!  ఇటల హటి  కరకలు
ఇవాలక్టో వరకూ ఎవదరసూ కరలేద మమమలస.
మీ ఇషక్టోపపకరమే అవతహది"  అని ఆ విహత
మనషులహతా నవిద, మయమనపయారు.

మరు  కణహ  వాళల  చటసూక్టో  ఉనస  పపపహచహ
మొతతహ  విహతగ  ఐపయహది.  మనషులు
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ఎకతడో  గని  ఒకరు  కనబడటేలద.  ఎకతడ
చసూసిన రోబోలు- మనషులు చెపప్పాకన అనీస
చేససత నసయ. ఎట చసూసత అట ఫరకక్టోరీలు
వచిశ్చ  ఉనసయ.  అనిసటిలనసూ  టఫీలు,

ఐసతత్క్రిములు,  రకరకల  బమమలు
తయారౌతనసయ. ఒకతసర ఎవరో పిలలలు
వచిశ్చ  ఏవహటే  అవి  తసకపతనసరు
వాటినహడ. అకతడకతడా జహకలు, ఆవలు,

దసూడలు కనిపిహచి గహతలేసత నసయ. 

పిలలలు నలుగురకీ సహదడే సహదడ. వాళళ
ఆడకనహదక ఎనస బమమలు వచిశ్చ పడ
ఉనసయ.  తనహదక  చకలటల ,  బసతటల ,

పిపప్పారమహటల  కపప్పాలు  కపప్పాలుగ

ఉనసయ.

పెదద్ద  పెదద్ద  భవహతలు,  అనీస  ఖళగ,

వీళలకసమే  ఉనసటల  ఉనసయ.  ఎకతడా
హడావిడ లేద. ఎకతడా జనసమమరద్దహ లేద. 

పిలలలు  నలుగురసూ  సహతషహత 
పొహగిపయారు.  రోజహతా  ఆడకనసరు.

రాతడ్ర  అయారక  వాళలక  అమమననసలు
గురుత కొచశ్చరు-  పిలలలు  గబగబా  వాళల  ఇళల
దగగరక వళళ చసూసరు. ఇళళలల మనషులనస
వాళళ  ఎవదరసూ  లేరు!  తగిగపయన
జనభల  వాళళ  కటహబాలు  కూడా
ఉనసటల నసయ!  "యువర  పేరహటల  ఆర
నట  దర.  మే  ఐ  హెల్ప్పా  యసూ  గె నస్?"

అహటసూ  వచిశ్చహది  ఒక  రోబో.  వీళళ  ఏహ
చెబతే అది చేసి పెటిక్టోహది. 

అటల  కొనిస  రోజులు  గడచయ.  అహతల
మర  ఎకతడనహడ  వచశ్చయో,  అడవి
దనసలు,  ఏనగులు,  నీటి  గురాబ్రాలు  అనీస
పటక్టోణహలక వచిశ్చ తరగటహ మొదలెటక్టో య.

కతలు,  మేకలు,  గొరపలు  ఇవనీస
మనషులకహటే ఎకతవ  ఐపయ,  దొరకన
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వసత వనలల  నశనహ చేససత నసయ.

"ఎహదకనహదిరా ఇటల ?" అడగడ హర, ఒక
రోబోని
రోబో  చెపిప్పాహది  "ఇపుప్పాడ  ఈ  పపపహచహల
కూప రమమృగలే  లేవ.  దహత  గడడ  మేస
పబ్రాణులు  ఎకతవనపయాయ.  వాటనిసటికీ
సరపడా  గడడ  లేద;  అహదకని  అవనీస 
ఊళళలక  వచేశ్చసయ"  అని.   చసూససూత
చసూససూతహడగన  వీళళ  తనహదక
సహజమనన  వసత వలేమీ  దొరకకహడా
అయరహది.  సధు  జహతవలు  అనిసటినీ
ఐపగొడతనసయ!

ఇటల  మర కొనిస రోజులు గడచేసరక పిలలలు
నలుగురకీ  బుదిద్ధి  వచేశ్చసిహది.  కనీ  పపహ,

ఇపుప్పాడ ఏహ చేయగలరు?

బాధగ  జేబుల  చెయరపెటక్టో కనసడ
రమేష్.  ముసల తాత ఇచిశ్చన ఐద వితతనహ
చేతక  తగిలహది!  అతన  ఎగిర  గహతేసి,

మిగిలన  ముగుగరనీ  పిలచి  చసూపిహచడ
దనిస.  వితతననిస  చసూడగన  వాళలహదర
ముఖలసూ  వలగయ:  "అనీస  ఇది  వరక
ఉనసవి  ఉనసటల గ  చేసయమహదహ!"

అరచరు  మితప లు  సహతషహగ,  ఒకత
గొహతత. 

"మనహ  తపుప్పా  చేసహ  అసలు.  మహతాబ్రాలత
పని జరగద.  పపకమృతల అనీస  ఒకదనిమీద
ఒకటి ఆధారపడ ఉననన. ఏ ఒకతటి లేకనస,
మిగతా  పపపహచహ  అహతా  గహదరగళహ
అవతహది.  ఏ  మరుప్పాలు  కవాలనస
మనక మనమే చేసకవాల,  జాగపతతగనసూ,

ఆలచిహచి!" చెపప్పాడ ఆసిఫ.

ఐద వితతననిస నటగన మొకతలు,  చెటక్టో ,

ఆపెనన  చెటక్టో  తొరపలహచి  విహత  మనిష
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వచశ్చరు-  "మీరు  చల  మహచివాళళ..ఏహ
కవాల  కరుకహడ!" అనసడ విహతమనిష.

"పపపహచనసహతా ఇదివరల ఎల ఉహద అటల
మరేశ్చయహడ!  పపకమృతని  ఇహక  పచశ్చగ,

వాతావరణానిస  ఇహక  ఆరోగరవహతహగ
చేయహడ,  మనషులీస,  జహతవలీస అనిసటీస
ఇదివరక ఉనసవాటిని తరగి తెపిప్పాహచేయహడ-

వాళలహదరసూ  మక  అవసరమే,  పలజ!"

అనసరు పిలలలు.

మరుకణహ  పపపహచహ  మొతతహ  అహతక
ముహద లగ ఐపయహది!

ఇపుప్పాడ  పిలలలక  నలుగురకీ  పపపహచనిస
చసూసత చల సహతషహగ ఉహది. పచశ్చపచశ్చని
చెటల , రకరకల జహతవలు, వాటి మధరల
మనహ.. చలలచలలని గల, మలలగ వీససూత ఉహటే
ఎహత హయగ ఉహటహద!  

తన పేసక్టో !

లత: మీ టసూత పేసక్టో ల ఉపుప్పా, పుదీన, నిమమకయ, లవహగహ, అలలహ ఉనసయా...?

మీన: అవనీస ఉహటే దనిస టసూత పేస్క్టో అని ఎహదక అహటరే ?  "చటీస" అహటరు గనీ?!

నన పరేలద!

తహడడ్ర: మొనసటి పరీకల ఎనిస మరుతలొచశ్చయరా, నీక?  

కొడక: రవి గడ కహటే నలుగు మరుతలు తకతవ వచశ్చయ ననస, అహతే.

తహడడ్ర:  పరేలదలేరా!  ఇహతకీ  వాడక ఎనిస మరుతలొచశ్చయ?

కొడక: నలుగు!

రకణ కవచహ!

పపయాణీకడ: ఆట?! సక్టోషన  క వసత వా? 

ఆట డన త్క్రివర: జోరుగ వరరహ కరుస తహది సర.  మీటరుపెన ఏదెనన...

కమర : సరేల పద! మీటరు మీద ఈ తవాదలు వేసక!

సకరణ:  సతరలక్ష్మి , తొమిమద తరగత,  పపభతద ఉనసత పఠశాల, చెనసకొతతపలల. 

జోక్ల
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కల! 
రచన: ఆకరర, 6 వ తరగత, వికస విదరవనహ, పరహక, కమృష ష్ణా జలల .

కమృష ష్ణా, రాము ఇదద్దరసూ ససహతలు. ఒక సలవ
రోజున  వాళళదద్దరసూ  అటల  అటల
ఆడకహటసూ ఊరు దటి పయారు. బాగ
అలసిపయ,  నీళళకసహ,  నీడకసహ
వతకతనసరు. 

అటల హటి సమయహల ఆ దగగరోలన  ఓ  పెదద్ద
మరప చెటక్టో  కనిపిహచిహది వాళలక.  ఆ చెటక్టో క
దగగరోలన  ఒక  చేదబావి  కూడా  కనబడహది.

చేదబావిలహచి  నీళళ  తడకొని  తాబ్రాగి,

వాళళదద్దరసూ మలలగ చెటక్టో  నీడన చేరారు. పెదద్ద
పెదద్ద  ఊడలస  కపహదిక  జారశ్చ గటిక్టోగ నిలబడ
ఉనసదది.  ఆ  చలలదననిక,  అకతడ
వాతావరణానిక  ఇదద్దర  మనసలసూ 
పపశాహతహగ అయపయనన. ఎవరక వాళళగ
ఇదద్దరసూ ఓ చినస కనక కూడా తసరు.

అహతలన  వాళళక  దగగరోలన,  పొదల
మరుగున, పత బహగళ ఒకటి కనపడహది:
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"ఒరేయ!  అదిగ  చసూడ!  అకతడ!  బలే
ఉహది!" అనసడ కమృష ష్ణా.
కమృష ష్ణా  అటవనపు  చసూసి  ఆశశ్చరరపయాడ-

"దీనిస ఇహతక ముహద ఎపుప్పాడూ చసూడన
లేద?"అని.

ఇదద్దరసూ అటగ నడచరు.

బహగళక పయ దర బాగ పడనహది. చెటల ,

తపప్పాలు,  ముళళపొదలు అడడదిడడహగ పెరగి
ఉనసయ.  సలీళళ  పెటిక్టోన  గసూళళనసయ
ఎకతడకకతడ.   వాటిని  అనిసటినీ
తపిప్పాహచకహటసూ  ముహదక  సగరు
మితప లదద్దరసూ.  మలలగ  బహగళక
చేరుకనసరు.

"హెలల!  ఎవరనన  ఉనసరా,  ఇకతడ?"

అరచడ రాము.

"హెలల!  ఎవరనన ఉనసరా,  ఇకతడ?"  అనసది
ఖలీ బహగళ.

"ఎవదరసూ  లేరులే!  గేటమీది  దముమ-
దశానహ,  సలీడ  గసూళళ  దనిక  గురుత "
నవాదడ కమృష ష్ణా. 
"..దనిక గురుత " అని నవిదహది బహగళ.

"కనీ  ఇకతడకొచేశ్చ  దరల  అనీస  పము
వదిలన పొలుసలే ఉననన!" అనసడ రాము
భయహగ.

"..పొలుసలే ఉననన" అహది బహగళ.

అపుప్పాడ గనీ  గమనిహచలేద కమృష ష్ణా. నిజమే..

అకతడ  అహతా  చెదరుమదరుగ  పము
కబుసలు పడ ఉననన. 

"పములేవ  ఉనసటల ననన.  జాగపతత!"  అహటసూ
ముహదక నడచడతన.

మలలగ  ఇదద్దరసూ  బహగళలపలక  పయ
చసూసరు- ఎవరనన ఉనసరేమో అని. ఎకతడా
ఎవదరసూ కనరాలేద. 

"సరేలే,  పదహ,  ఇహక  తరగిహది  చలు"

అనకనసరు  మితప లదద్దరసూ.  అల
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అనకనసరో లేద, వాళళనస గది తలుపులు
మసూసకనసయ.

ఇదద్దరసూ కహగరుగ తలుపులు బాదరు. గది
అహతా  తరగరు.  ఎకతడా  బయటిక  వళళ
మరగహ లేద!

అహతలన  అకతడ  వాళళక  పము
కనబడహది!  అది  కదలకహడా  వాళలన
చసూసత నసది!  వాళళ ఎహత బదిరహచిన అది
మటక కదలేలద.

చివరక  "నవేదన  తలుపులు  వేసిహది?"

అడగడ రాము, ఆ పముని.

పము తల ఊపిహది.

"ఎహదక?" 

పము చటకతన ఒక తలుపు కపహదినహడ
దసూర అవతలక వళళహది.

మితప లదద్దరసూ  పయ చసూసత ఆ తలుపు తస
ఉహది!

ఇదద్దరసూ  తలుపు  తసకొని  లనిక  అడగు
పెటక్టో రు.   అది  వహటగది  లగ  ఉహది.

ఎటచసూసిన  బసూజు.  కొహచెహ  అవతలగ

నిలబడ ఉహది పము. వీళలన చసూససూత.
"ఏహ చేయమహటవ?" 

పము అట పపకతగ ఉనస ఓ బహదెకేసి
చసూపిహచిహది.

చసూసత  ఆ  బహదెల  నీళళననన.  "ఏహ
చేయమహటహది?"  అడగడ  కమృష ష్ణా
ఆదరాద్ద గ.

"మీద  పొయరమహటవా?"  అడగడ
రాము, పముని.

తల ఆడహచిహది పము.

వహటన  కమృష ష్ణా,  రాము  ఇదద్దరసూ  ఆ  నీళళని
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పము మీద  పసరు. 

వహటన  పము  కసత  ఒక  అహదమనన
అమమయగ మరపయహది! 

కమృష ష్ణాక ఆ అమమయ చల నచిశ్చహది. "బలే
ఉహది.  కనీ  భయహ  కూడా  వేసతహది"

అనసడ.

"ఏమనహది?!  ఏమనహది?” ఎవరో అమమయ.

"పము!! నవద పమువ కద!" అనసడ
కమృష ష్ణా.
మరుకణహ  వాళల  ముఖలమీద  బహదెడ

నీళళ  కమమరహచ  బడాడ య.  మితప లదద్దరసూ
కళళ తెరచి చసూసి, చల సిగుగపడాడ రు. 

వాళళదద్దరసూ  ఇహక  మరపచెటక్టో  కపహదన
ఉనసరు.  ఎదరుగుహడా  ఒకమమయ
నిలబడ  ఉహది,  చేతల  ఖళ  బహదెత.

"మీరు  ఎహతకీ  లేవకపతే  మీక  ఏమనన
అయరహదమో  అనకనసన.  ఇళళ,
పనలు వదిల ఇహత దసూరహ వసత రా, పిలలలు
ఎవరనన?  సయహతపహ  అయపయహది-

ముహద ఇహటిక నడవహడ!" అహటహది.

పదద్ధిత మరాల!

టీచర : నసూరటన  చెటక్టో  కహద కూరుశ్చని గురుతాదకరరణ శకతని కనిపెటక్టో డ.  దీనిస బటిక్టో నీక ఏమి అరసహ 
అవతహది మురళ?

మురళ: ఇల కల సల కూరుశ్చహటే కొతత విషయాలు కనిపెటక్టోలేమని తెలసిహది టీచర !
సమయోపయోగి!

తలల: గహట నహచీ ఏమీ చేయకహడా అల ఆలచిససూతనసవ- ఎహదకరా, బటసూక్టో?!

బటక్టో : సమయానిస వమృథా చేయకహడా ఎల ఉహడాల?' అని ఆలచిసత నసమమ!
కషక్టోజవి!

భరర: ఇకతడో లెనఫ  బాయ  సబుబ్బు పెటక్టో న, మీకేమనన కనిపిహచిహదహడ?

భరత: ఓ. మ బాగ కనిపిహచిహది. అయతే ఆరోగరనిక మహచిదని టీవీల చెబతే, కషక్టోపడ తనశా!!
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చకల-గడద
సకరణ: పపణుత, 5 వ తరగత, వికస విదరవనహ,పరహక, కమృష ష్ణాజలల .
చితాబ్రాలు: లఖత , రాధ ససూతల్ ఆఫ లరసహగ , అనహతపురహ

ఒక ఊళళ ఒక చకలయన ఉహడేవాడ.

ఆయన  పేరు  సహబయర.  సహబయరక
పనిల  సయహగ ఒక గడద ఉహడేది. 

రోజూ  ఊళళ  వాళల  బటక్టోలన  అనిసహటినీ
సకరహచకొని, వహక దగగరక వళళ, ఆ బటక్టోలు
ఉతకొతచేశ్చవాడ  సహబయర.  ఆ  బటక్టోల
బరువన మోయటహ ఈ గడద పని.

అటల  ఒకరోజున బటక్టోలు ఉతక, వనకత తరగి
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చసూసిన  సహబయరక  తన  గడద
కనిపిహచలేద.   "ఇకతడే  కటేక్టోసన?!

ఎటపయహది?"  అని  అడవహతా
వతకడతన. ఎకతడా గడద జాడ లేద.  

"ఎవరో  ఎతత కపయ  ఉహడాల.  లేకపతే
తనహతట తాన ఎకతడకీ పద,  పపహ న
గడద!" అని అతనిక చల బాధ వేసిహది.

ఊళళ కనిపిహచిన వాళలనలల  అడగడ- "న
గడద  కనపడటేలద  ఎవరనన  చసూసరా?"

అని.

"మే హ  చసూడలేద-  మే హ  చసూడలేద"

అనసరు అహదరసూ.

మరునటికలల  సహబయరక  కపహ
వచేశ్చసిహది.  "గడద  లేకపతే  బటక్టోల
మసూటలు ఎవరు మోసత రు?" అని.

అపుప్పాడ  ఇక  తన  భష  మరాశ్చడ:

కనబడన  వాళలతనలల  "ఇదిగ!  మీరవరనన
న  గడదన  చసూసి  ఉహటే  మరారదగ
ఇపుప్పాడే  ఇచెశ్చయరహడ,  చెబుతనసన.

లేకపతే మ తాత ఏహ చేసడో అద ననసూ

చేసత న! తరాదత మీ యషక్టోహ మర!" అనటహ
మొదలు పెటక్టో డ.

ఊళళవాళళ  చల మహది  "నిజహగ నన
తసకలేద  సహబయార!  ననస  నముమ!"
అని చెపప్పాలల వచిశ్చహది సహబయరక.

అయతే  నిజహగ  గడదన  దొహగిలహచిహది
ఆ ఊరవాడే, ఒకడ.

"వాళళ తాత చేసినటేల చేసత డట తనకూడా!'

అని  ఆ  దొహగక  చల  భయహ  వేసిహది.

మరో  రహడ రోజులు గడచే  సరక  అతన
ఇక  తటక్టో కలేకపయాడ.  "ఏహ  చేసత డో,

మర!  ఊరకే  ఎహదక  తహటలు?!"  అని
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అతన  భయ  పడతసూన   సహబయర
దగగరక   వచిశ్చ,  "నీ  గడదన   నన
దొహగిలహచన-  ననస  కమిహచ
సహబయార!  ఇదిగ  నీ  గడద!"  అని
గడదన తరగి అపప్పాగిహచేసడ !
తన  గడద  తనక  చికతనహదక
సహబరపడన సహబయర అతనిస ఇహక ఏమీ
అనలేద.

దొహగ వన తరగి పబోతసూ సహబయరత

"సహబయార!  నన  వనకత  తెచిశ్చ  ఇచశ్చ
కబటిక్టో  సరపయహదనక!  కనీ  ఒక  వేళ
నన నీక గడదన తెచిశ్చ ఇవదకహటే ఏహ
చేసవాడవి?" అని అడగడ.

"ఏహ  చేస  వాడని?  ఇహక  కొతత  గడదన
కొనకతన  వాడని!"  అనసడ  సహబయర
"అపప్పాటల  మ  తాత  అద  పని  చేసడ
పపహ!" 

అది వినస దొహగక నిజహగ తకత తరగిహది!

సౌజనరహ: డా. పతతపక మోహన  గర "పిలలల కసహ పొడపు కథలు  ” : 

                                     1.అడపనిక అరతతత , పగడానిక బకతడ నతత రు ఏహటది?

                                     2.అడవిల ఓ చెటక్టో క భరార బడడల పేరుల హటయ. ఏచెటక్టోది?

                                     3.అడవిల  ఆహబోత రహకవేసత మనల  విరగె. ఏ ఆహబోత?

                                     4.అడవిల అహట సతమమ ముగుగలు. ఏ ముగగవాద?!

                                      5.అడవిల పెటక్టోని దీపహ, వలుగునిచశ్చ అడవి అహతా?!

జవాబులు: 1.కహకమ 2.విషుష్ణాకహత 3.గొడడల 4.చీమలబారు 5.వనసల
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బమమక కథ రాయహడ
ఇపుప్పాడే తెలలవారనటల హది..  లేకపతే మర అడవి తగలబడతహద? వీళళవరో అనస చెలెలళళ లగునసరు
కద?  ససూతల్  నహడ  నరుగ అడవిక  ఎహదకళళపయారో మర?!  ఈ ఏనగులు రహడూ వాళలక
దొరకయా,  లేకపతే వాళళ ఈ  ఏనగులక దొరకరా?  ఇదద్దరసూ తపిప్పాపతే ఏనగులు కపడ వనకత
తెసత నసయమో? లేకపతే వాటిన వీళళదద్దరసూ  అడవిల వదిలేహదక బయలు దరారా?  ఆ ముచశ్చటలత
ఓ చకతని కథ రాసి పహపహడ మర! కథ బాగుహటే కొతతపలల-103 ల  పపచరసత హ! 

కొతతపలల పపచరణలు, 1-127/A, MRO ఆఫీస దగగర, చెనసకొతతపలల , అనహతపురము జలల , ఆహధడ్రపపదశ-515101. 
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పపతరపకరహ 
"మన చటసూక్టో  ఎనస జవలు సహ జవనహ చేసత నసయ.  అవి ఏవ,  వాటి జవన విధానహ ఎలహటిద!

వాటిని గురహచి మనక సరయనన  అవగహన లేన లేద.  అయన అటల హటి పబ్రాణులక మనహ చేస 
ఉపకరహ ఏద రసూపహల, మరో విధహగ కషక్టో లల  మనక తరగి తపప్పాక అహదతహది. అది అపప్పాటికపుప్పాడే
అటేల జరగలని ఏమీ లేద. నమమకనిక  మిహచిన దెనవహ లేద. ఆ  విశాదసమే జవలన నడపిసత హది. అద
సరద జవలక రకణకవచమన నిలుసత హది" అహటనసరు ఈ తాతగరు.

రచన: శ చొపప్పా వీరభదడ్రపప్పా, అనహతపురహ.

చితాబ్రాలు: పి.అరవిహద ,9 వ తరగత, రాధా ససూతల్  ఆఫ  లరసహగ , అనహతపురహ.

పులచెరలల  గహగయర  అన  తాప  పనివాడ
ఉహడేవాడ.  అతన పపతరోజూ పటసహ వళళ
పనిసవాడ.  ఆ  వచిశ్చన  డబుబ్బుత  ఇహటిక

కవలసిన  బయరమో,  రాగి-జొనసల
కొనకతని,   కలనడకన  ఊరక  తరగి
వచేశ్చవాడ. 
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అతన వచేశ్చ దరలన,  ఊరక దగగరగ పెదద్ద
జువిద చెటక్టో  ఒకటి ఉహడేది. ఆ చెటక్టో  కహద ఓ
పెదద్ద  చీమల  పుటక్టో  ఉహడేది.  గహగయర
పపతరోజూ ఆ పుటక్టో  దగగర  ఆగేవాడ.  తన
తెచశ్చకనస  ధానరపు  మసూటని  విపిప్పా,  ఒక
చరడ ధానరహ తసి,  ఆ పుటక్టో చటసూక్టో పసి
ఆనక  మలలగ  నడచకహటసూ  ఇహటిక
పయవాడ. 

అది చసూసి కొహదరు నవదకనవాళళ: "వీనిక
ఇదమి  పిచిశ్చ?!  తన  ఏమనన  దనకరు ష్ణాడ-

నకహటనసడో ఏమో.  ఇతనికే ఏమీ లేద
కద,  తనహదక?!  అయన  కషక్టోపడ
సహపదిహచిన  సొముమన  ఇహటిక
తసకపయ దచకక, నలపలు చేసత డ.

తకేత, వీడక!" అని అనకనవాళళ. 
తనని  ఎవరు  ఎనిస  మటలనస,  గహగయర
మటక  వార  మటలస  చెవిక  ఎకతహచ-

కనవాడ కద. కలహ గడచే కొదీద్ద ఆ చెటక్టో
కసత  జనల  భషల   'గహగయర  జువిద
చెటక్టో '  అయరహది.   చీమలు  అతడని
గురతహచినయో లేద గని,  అతడ మతపహ
చీమలక గిహజలు వయరని దినమే లేద. 

అల  ఉహడగ  ఆ  పబ్రాహతహల  కపమహగ
వరారలు తగిగపసగినన.  ఒక ఏడాదెనతే అకతడ
నల మొతతహ బీటలు వారహది;  చటక్టో పకతల
ఉనస  చెరువలు,  కహటలు  అనీస
ఎహడపయాయ!  భసూమిల  తేమ
తగిగపయహది.  జువిదచెటక్టో క  కూడా  నీరు
చల లేద.  అహదకని అది తన కొమమలక,

రమమలక నీటి సరఫరా తగిగహచిహది.  దనిత
చినస  చినస  కొమమలు  అనీస  ఎహడపసగినన.
కపమహగ ఆ  చెటక్టో న ఆశపయహచి నివాసహ
ఉహటనస   పక్షులు  కూడా  వలస
పసగయ!

గబ్రామహల  జనలహతా  వాడకొనస  నీళళ
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పయహదక  ఓ  మురక  కలువ  ఉహడేది.

అది  గహగయర  జువిద  చెటక్టో క  కొహత
దసూరహనహడే  పతహడేది.  మర  ఈ
చీమలక  ఆలచన  ఎటల  వచిశ్చహద
ఏమోగని, చెటక్టో  చటక్టో  పపకతల ఉనస నలన
అహతా  గులల  బారాశ్చయ.   మురక  కలువ
వరకూ  నలక  చినస  చినస  రహధాబ్రాలు  వేసి
దరులు ఏరప్పారచయ. 

చసూససూత చసూససూతహడగన మురక కలువలల ని
తేమ  ఈ  దరులన  అహటకనసది.

నమమదిగ చెటక్టో  దగగర వరకూ వచిశ్చ చేరహది.

ఆ  సహగత  తెలయగన  జువిద  చెటక్టో
నలవేళళ  ఆ  వనపుక  సగయ.  తేమన
అహదిన  జువిద  చెటక్టో క  పబ్రాణ హ  లేచి
వచిశ్చనటలయహది.  తదరలన  అది  మళళ
పచశ్చగ  అయరహది.  అహతక  ముహదనస
రసూపనిస  సహతరహచకహది.  వలసపయన
పక్షులు  కూడా  తరగి  తమ  గసూళలలక
చేరుకనసయ ఆనహదహగ. 

చెటక్టో  చీమలనడగలేద. 

చీమలు చెటక్టో క చెపప్పాలేద. 

పక్షులు చెటక్టో క చెపిప్పాపలేద. 

అవి తరగి చెటక్టో నడగి రాలేద. 

పపకమృత ఎవర పపమేయమసూ లేకహడా తనపని
తాన సగిససూతన ఉహటహది.  జవల మధర
అవినభవ సహబహధహ అరసహ కనిది.

తరాదత కొనసళలక  ఒకసర పపకమృత  మళళ
వికటిహచిహది. ఈసర చినస గలత మొదలెన,
ఓ  మోసతరు  వానగ  మర,  చివరక  అద
కహడపత  వరరమన,  మనస  మినస
ఏకమననటల   కరవసగిహది వాన! 

గహగయర  ఇలుల  ఊరక  కొహచెహ  ఎడహగ
ఉహడేది.  ఎహడన  వాగు  పపకతన,  ఓ
రాళళగుటక్టోక దగగరగ ఉహడేది అతని ఇలుల .
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అకతడ  అతనిత  బాట  మరో  మసూడ
నలుగు ఇళళ ఉహడేవి అహతే. 

కొదిద్ద  సపటిక  వహకల నీళళ  అనీస  చేరుకన
సరక,  వాగుల  పపవాహహ  మొదలెనహది.

దహత కలనీవాసలక అహదరకీ   భయహ
వేసిహది.  అహదరసూ తమ తమ ఇళళ వదిల
దసూరహగ  పయ,  ఎతె త్తైన  పబ్రాహతాలల  తల
దచకనసరు.

గహగయరక ఎహదకన భయహ
అనిపిహచలేద.  వేరే  ఎకతడక  పయ
పబ్రాణాలు  కపడకవాలని  కూడా
అనిపిహచలేద. పొహగుతనస వాగుని, వానల
తడసత నస జువిద చెటక్టో ని చసూససూత  అతన

అకతడే కూరుశ్చనసడ. 

రాన  రాన  పపవాహ  ఉధమృత  పెరగిహది.

మలలగ గహగయర ఇహటి వనపు  నల  కతక
గురవదసగిహది.  ఆ సరకే వహకలక రకరకల
వసత వలు  కొటక్టో కొచిశ్చనన.  గబ్రామహలక  నీళళ
వచేశ్చసయ.  చలమహది  ఇళళలని
వసత వలు  నీళళపెన  తేలుతనసయ.  ఇక
మిగిలహది  గహగయర  ఇలుల  ఒకతటే.  "అది
కూడా కూలపతహది..మొతతహ వహకల పడ
కొటక్టో కొని  పతహది-  ఖయహ"

అనకనసరు అహదరసూ. 

అదమి చితపమో గని,  అపప్పాటికపుప్పాడ పెదద్ద
బహడరాయ  ఒకటి  గుటక్టో  పెననహడ  జార
పడహది.  ఆ  శబాద్ద నిక  అహదరసూ  భసూకహపహ
వచిశ్చహదమో  అనసటల  ఉలకతపడాడ రు. పడటహ
పడటహ  అది   వహకల  పడహది!  పపవాహ
వేగనిక అడడహగ దొరుల కొని, గహగయర ఇహటి
పునదిని  ఆనకొని  నిలబడహది.  ఆ  ఒకత
బహడ అడడ  ఉనసహదవలలన  నీటి పపవాహపు
దర  మళళహది.  వాగు  మొతతహ  అవతల
ఒడడ న ఒరుసకొని పరహది! 
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వరరహ  నిలచి  వాతావరణ హ  శాహతహచేహదక
వారహ రోజులు పటిక్టోహది.  చసూడగ గహగయర
ఇహటి పునది ఏమతపహ కత పడలేద. ఇలుల
చెకతచెదరలేద.  గహగయర తరగివచిశ్చ తన
అదమృషక్టో నిస తాన నమమలేకపయాడ. 

గహగయర  చీమలక  ఆహరహ  అహదిహచి-

నహదక  పపత  ఫలహగ  ఏ  దవడో  వచిశ్చ
అతనిక  సయహ అహదిసత రు  అనకనసరు
కదసూ?!  ఈ కథల అటల  జరగలేద. మనహ
మనవతత,  పపతఫలనిస  ఆశిహచకహడా,

'తటివారక సయహ చేయటహ మన కరతవరహ
కద'  అనకొని  పని  చేససూత  పతే,   ఏద
ఒకనడ- ఎపుప్పాడో  ఒకపుప్పాడ- ఎవరో ఒకరు
తడగ  నిలచి,  మనక  సయహ
అహదిసత రు. ఇది సనిసతమనన ధరమహ. 

గహగయర  తనక  తెలీయకహడా  చీమలక
సయమహదిహచడ.  ఆ  సయహ  ఊరకే
పలేద.  అది  మరోరసూపహల  అతనిక
సయహగ  అహదిహది.  ఇతరులక  చేస
సయహ ఏనటికీ వమృధా పద!!

సౌజనరహ: డా. పతతపక మోహన  గర "పిలలల కసహ పొడపు కథలు  ”

1. అకతడక పచశ్చని చిలుకలొసత య, కొహటరు, తహటరు, అహగడల అముమతారు.

2. అహకటి బహకటి కూర, తన తయరగునసది, ఇహత పెటక్టో ! 

3. అహక పొహకలు లేనిది, అదలక మదలక ఉహటది.

4. అకత ఇహటల కూచోని చెలెల ఇహటలక పతది
5. అహగటల ఖహగురాయ, ఇడసత దొరకద

జవాబులు: 1.అనసపహడ 2.మీగడ 3.శివలహగహ 4.పొయర మీద కహడ 5.పితత
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కడభజహ
రచన, చితాబ్రాలు: క.దదరకనథ , తరుపత. 

కొహడమిహది పలెలక దగగరల కేసరవనరణరహ
అని ఒక అడవి ఉహడేది.  ఆ అడవిల లెకత
లేననిస  జహతవలు  నివసిహచేవి.  శసూరసిహగ
సిహహహ  ఆ  అడవిక  రాజు.  ఆయనక
కడభజహ,  చణకర మహతడ్ర అన నకత.  తన
నమమకనిస,  మితప డ  ససహనిస  ఆధారహగ
చేసకని,  అడవిల  అహదర  మహచి
చెడడలనసూ చసూసకనది సిహహహ. 

మసహల రహడ రోజులు చణకర  మహతడ్ర
మరువేషహల  పయ అడవి అహతా తరగి
వచేశ్చది.  అడవిల  సహగతలనీస  రాజుగరక
విశేషలు చేరవేసది. 

ఒకసర చణకరమహతడ్ర ఆ పనిమీద పయన
సమయహల,  శసూరసిహగ క  ఏద  అనరో-

గరమనహది. అది తన గుహన వదిల ఆ రహడ
రోజులసూ బయటిక రాలేద. 
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దహత  జహతలకహల  కొహత
గహదరగళమనహది.  అహతల  చణకరమహతడ్ర
తరగి  వచిశ్చ,  హటహటిన  రాజుగరని
చసూడబోయహది. 

మసూసిన  కళళ  తెరవకహడా  జదరహత
పడకని  ఉనసడ  శసూరసిహగ.   చణకర
మహతడ్ర రాజుక  ధనరరహ చెపిప్పా  "మన ఆసస న
వనదరడ  ఎలుగుబహటి  సహజవయరన
తసకవసత న" అని బయలుదరహది.

వనదరడ సహజవయర రాజుగరని పరీక్షిహచి,

"ఏమీ  పరాదలేద.  మమసూలు  జదరమే.

తగిగపతహది"  అహటసూ  గుహ  బయటిక
పయ కొనిస రకల ఆకలు తెచిశ్చ నసూరహది.

వాటి రసనిస తాన తెచిశ్చన చినస ముహతల
పసి  ఇచిశ్చ  "దీనిస  బాదహ  ఆకల  పసి
మసూడ  పూటల  నకహచహడ.  జదరహ

తగిగపతహది. భయపడాలలన పనిలేద. ఒకత
ఐద రోజులు విశాబ్రాహత తసకహటే చలు.

ఇక  నన  వళళవసత న"  అనసది.  చణకర
మహతడ్ర  సహజవయరక  కమృతజ జ్ఞతలు  తెలపి,

గౌరవిహచి పహపిహచిహది. 

ఎనసళళ  నహడో  అడవిక  రాజు  కవాలనస
ఆశత  ఉనస  తహతడ్రపలుడ  అన  పులక
తెలసిహది  ఈ  సహగత.  "శసూరసిహగ
ఆరోగరహగ ఉనసపుప్పాడ నన వాడని  ఏమీ
చేయలేన.  అయతే  ఇపుప్పాడ  మహచి
సమయహ.  ఈ  అవకశానిస  ఉపయోగిహ-

చకవాల" అనకనసదది. 

రాజారనిస చకతబడతసూ బజగ ఉనస మహతడ్ర
చణకరడని  కలసి,  ముహద  కొదిద్ద  సపు
ఆమట,  ఈమట కలపిహది.  రాజుగరక
ఆరోగరహ  బాగ  లేదని  తెలసి  బాధ
పడతనసటల  నటిహచిహది.  అటపెనన గొహత
తగిగహచి  ఇపుప్పాడ  కొహచెహ  మలలగ  గరజససూత,
"మహమహతడ్ర  గరసూ!  మీరు  ఏమీ
అనకనహటే,  మర-  నన  న  మనసల
మట బయట పెడతాన... చసూడహడ, నన
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కూడా మీ  రాజులగన  వేటడగలన; నక
కూడా పహజా విసరటహ వచశ్చ; నక కూడా
కర  దహతాలు   ఉనసయ..ఏమహటే  మీ
రాజుగరక గడడహ ఉహది,  నక లేద-  అహతే
కద  తేడా?!  మిగతావనీస  అచశ్చహ  మీ
రాజులగన ....  ఆ!...  ఏమహటరు?"  అని
వికవిక నవిదహది.  

మహతడ్ర  చణకర  ఒకత  కణహ  ఖహగుతనసది
అహతే. ఆ వహటన దని కళళల ఏద మరుపు
వచిశ్చహది.  అది  చటకతన  తహతడ్రపలుణ ష్ణా
పకతక  లగుతసూ,  తనసూ  గొహత
తగిగహచిహది-  "మలలగ  మటల డ.  గడలక
చెవలుహటయ.  మన  మటలు  ఎవరనన 
విహటరు.  నన  చెపిప్పానటల  చెయర.  నన
రాతపహతా ఆలచిహచి, మనహ ఏహ చేసత ఎవరకీ 
తెలయకహడా పని జరగిపతహద చెపత న
నీక.  రేపు సయహతపహ ఊర పొలమేర దగగర
కలుదద్ద హ.  నన మతపహ శకతలేని ఈ  ముసల
రాజుత  ఎనసళళని  వేగుతాన?"  అనసది
గుసగుసగ.

"ఊర పొలమేర వరకూ పవటహ ఎహదక?!

ఇకతడే  మటల డకహటే  పల?!"  అనసది
తహతడ్రపలుడ  మసూరర్ఖాహగ.  దనిక
గుసగుసగ  మటల డటహ  రాద.  అనిసటికీ
గరజన! 

నకత దనిక అడడ  చెపూత   "అహదకే! నవద
ఇనసళసూళ  రాజువి  ఎహదక  కలేద  నీ
మటలు  విహటే  అరసహ  అయపతహది.

ఇలహటి విషయాలస  ఊర  పొలమేర  దగగరే
మటల డకవాల..  తెలుసక!  పద..పద!

వరరహ  కూడా  వచేశ్చటటల  ఉహది!"  అహటసూ
పులని పహపిహచేసిహది. 

మరునడ పొలమేరల కలసరు ఇదద్దరసూ.

"ఏమి  ఆలచిహచవ.."  అడగడ
తహతడ్రపలుడ. 
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చణకర నకత చినసగ నవిదహది- "ఏముహది,

అనిస విధాలుగనసూ ఆలచిహచ.  ఇద మహచి
తరుణహ. రాజు పపసత తహ జబుబ్బుత ఉనసడ.

కనక...,  సహజవయర  ఇచిశ్చన  ఆక
పసరున  మరశ్చ,  మనహ  వేరకటి  ఏద
ఇసత హ..  అట రాజు హతహ..  ఇట మీక
రాజపదవి!" అనసది.  

"శభష్..!  భలే  ఆలచన"  అని మురసిహది
పుల. 

ఇహతల  దసూరహగ  మేకల  గుహపులస
తలుకపతనస  కపరులు  కనపడాడ రు
వాళళక.  చణకర  మహతడ్ర  కపరులకేసి
చసూపిససూత,  "నన  వీళలన  ఎదరతనలేన
గనీ,  వీళలహతా ఇషక్టోహగ తన మేక మహసహ
అహటే  మటక  చల  ఆశ  నక!  దనిస
తనలని  న  చినసపప్పాటి  నహడ  ఎదరు
చసూఫులే!" అనసది. 

"నవద నక ఇహత సయహ చేసత నసహదక
నన ఈమతపహ చేయలేన..  ఇపుప్పాడే వళళ
వాటిని  వేటడ  మహసహ  తెసత న"  అనసది
పుల. 

నకత దనికేసి చసూసి తరసతరహగ నవిదహది.

"అనిసహట  నీక  ఆవేశ హఎకతవ,  ఆలచన
తకతవ లగ ఉహద! అహదకే మర,  నవద
ఇనసళసూళ రాజువి కలేకపయావ. 

ముహద  నన  చెపిప్పానటల  చెయర!  అకతడ
కనబడతనస  రాళళ  వరకూ వళళ,  చటసూక్టో
చసూసి రా!  ఆ తరాదత ఏహ చేయాల నన
చెపత న!" అనసది. 

"అబబ్బు! నక మహడతనసది!" అనకొని,

"అయన వీడ మటలు వినక తపప్పాద- ఏహ
చేసత హ"  అని  గుటక్టోమీదికహతా పయ నకత
చెపిప్పానటక్టో గ చటసూక్టో  చసూసి వచిశ్చహది పుల.

అది తరగి రాగన "ఏహ చసూశావ?!"  అనసది
నకత 
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"ఏముహదీ ,  బురద తొకతకహటసూ పయా!

పయ  ఊరకే  పొలలు,  చెటల ,  గుటక్టోలు
చసూసొచశ్చ..!"  అనసడ  తహతడ్రపలుడ
చికకగ. 

అపుప్పాడ  చణకర  నకత  "అహదకే!  మర
నవద ఇనసళళగ రాజువి కలేకపయహది!

అకతడ  అహతమహది  కపరులు  మేకలస
తలుకని ఇళళక పవడహ నీక కనిపిహచన
లేద?!  ఇపుప్పాడ వేటడడానిక వళత వా?  వళ త
వాళలహతా  కలసి  మనలస  పటక్టో కని
చహపెయరరా?  ఆమతప హ ఆలచన లేదమి?"

అని కసిరహది.  

"ఒక  పని  చెయరహడ!  తమరు  రేపు
మధారహసహ  వేళక  రహడ,  ఇకతడక.  ఆ
సమయానిక కపరులు అలసిపయ,  అనసహ
తని,  కనికపటల  పడతసూహటరు.  ఆ
సమయహలననతే  తమరు  నిశిశ్చహతగ
వేటడవచశ్చ;  ఇట న కరక తరశ్చవచశ్చ.
ఏమహటరు?  ..  కబోయ  రాజుగరసూ...!"

అనగన తహతడ్రపలుడ పొహగిపయ,  "సరే
సరే" అని పటలు పడకహటసూ అడవిలక

దసూరాడ.

మరాసడ  తెలలవారుజామున  ఎపప్పాటిలగన
పొలహ  పనలక  బయలుదరారు  రనతలు,

మేకల  కపరులు.  దరల  అకతడహతా
బురదల పుల అడగులు కనిపిహచినన వాళలక.

వాళళ వాటిని గురతహచి "ఒరేయ!  రాతడ్ర మన
పలెలలక  పుల  వచిశ్చనటల హదిరోయ!  ఇపుప్పాడే 
పయ  గబ్రామధికరక  చెపప్పాల!  లేకపతే
ఇహక  మన హ  లేహ!"  అని  వనకత  పరుగు
పెటక్టో రు. 

ఆ  వహటన  గబ్రామధికర  అకతడక  వచిశ్చ
చసూసి, "నిజమే!  ఇది మళళ వసత హది!"  అని
మహసహ  ఉహచిన  బోనన  ఒకదనిస  ఊర
పొలమేరలల ఏరాప్పాట చేయహచడ. 

అనకనసటల గన  ఆ  రోజు  మధారహసనిక
నకత,  పుల  వచశ్చయ  అకతడక.  బురప
తకతవ  తహతడ్రపలుడ  ముకత  పుటలక
మహసహ  వాసన  తగిలేసరక,  ఇక  అది
ఉహడబటక్టోలేక  పయహది.  నకత  ఎహత
వారసత నస వినకహడా అది పరుగు పరుగున
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పయహది, బోనలని మహసహ తనహదక.

అహతలన  బోన  తలుపు  మసూసకనసది;

అది  ఆ  బోనల  ఇరుకతపయహది.

గరజససూత,  గిహజుకహటసూ  అది చణకర నకత
ఉహడన దికతక చసూసిహది. 

కనీ నకత ఇపుప్పాడ అకతడ ఉహటేగ? 

"మ మహరాజుక మహతడ్రని! కడ భజానిస!

నమిమన బహటని!  నత పెటక్టో కహటవా?!"

అని  నవదకహటసూ  అడవి  వనపుక
సగిపతనస  ఆ  నకత  వీపు  మటక
కనపడహది దనిక!

అధికరులు  తహతడ్రపలుడని  పటసహలని
జహత పపదరర్శనశాలక పహపిహచివేశారు. 

అడవి  అహతా  హయగ  తరుకతహటసూ,

అనకనసది తహటసూ, సదచచ్ఛగ బడ్రతకన పుల,

ఇపుప్పాడ తన అతారశ పుణారన మనషులక
చికత,  వాళళ పెటిక్టోహది తహటసూ,  వచేశ్చ పయ
మనషులన  ఆశగ  చసూససూత  కలహ
గడపిహది! 

ఎహత దరద్దశ!!

సదగతహ!

కొతతపలలల  పిలలల రచనలక పబ్రాధానరత ఉహటహది. ఈ పుసతకహల దదపు సగహ కథలు పిలలలు రాసినవి; 

మిగిలనవి పిలలలకసహ పెదద్దలు రాసినవి.  బమమలు  వేసిన  వాళళ కూడా చల మహది పిలలలే!  అనహతపురహ 
రాధాససూతల్ ల చదవతనసరు వాళళ. 
పిలలలన కలవటహ, వాళలత తెలుగుల కథలు  రాయహచటహ, బమమలు వేయహచటహ, వాళళ సమృజనని దిదిద్ద  
మిగతా పిలలలహదరకీ  నచేశ్చటల   పుసతకలుగ తయారు చేయటహ, దనికసహ ఓపెన  సరుల  ఉపకరణాలన 
వాడటహ, కథలస అహదరసూ ఉచితహగ చదవకనటల   ఇహటరసట ల  పెటక్టోటహతపట,  కొనిస   పపతలు  అచశ్చ 
వేయటహ  మక   ఇషక్టోహ. అహదర  మేలసూ  కర  చేస   ఈ పనిల  మీరసూ పలుపహచకహడ.  సయహ 
చేయహడ.  పిలలల  కథల పపపహచనిక   సదగతహ!
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మరప చెటక్టో -గడడ పస
మహరాషక్టోత్క్రిల పలెల పలెలన పడకన అభహగ లు రాసిన మహతమడ'సహత తకరాహ' 'వినయహ' గురహచి
ఆయన చెపిప్పాన ఈ కథ, చల బాగుహటహది. 

కథనహ: అఖలశ, ఫోన: 7259511956, బహగళసూరు.

అనగనగ ఒక నది ఒడడ న  పెదద్ద  మరపచెటక్టో
ఒకటి  ఉహడేదట.  లెకతలేననిస  కొమమలత
ఘనహగ  విసతరహచి  ఉహడేదట  ఆ  చెటక్టో .

అయతే  దనిక  గరదహ  ఎకతవ.  "నన
చసూడ,  ఎహత  పెదద్దదనస!  వయసలనసూ 
పెదద్దన;  విసత మృతలనసూ  పెదద్దన!  నన
అహదరకహటే  గొపప్పాదనిస"  అనకహటసూ

ఉహడేది. 

రోజూ  నది  ఒడడ న  పెరగే  చినస  చినస
మొకతలక అది వినయహ గురహచి చెపేప్పాది.

"మీరు నక రోజూ తల వహచి నమసతరహ
చేయాల.  ఎహదకహటే,  వయసల  మీరు
నకహటే  ఎలగసూ  చినసవాళళ;  అహతేకక
శకతలనసూ  నకహటే  బలహీనలే!  ఎవర  శకత
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యుకత లన వాళళ గపహహచి,  బలవహతలత
మరారదగ మసలుకవాల" అనది. 

చినస మొకతలు నవిద "వయసల చినస
అహటే  ఒపుప్పాకహటహ  గని,  వేరే  రకహగ
మేము నీకహటే ఏమీ తకతవ కద.  ఎవర
గొపప్పాదనహ వారక ఉహటహది. అయన అడగి
చేయహచకొన  నమసతరమసూ  ఒక
నమసతరమ?  మేము  నీక  తలొహచేది
లేద" అని వాదిహచేవి.  

మరప  చెటక్టో క  కపహ వచేశ్చసది.  గబగబా తన
కొమమలస ఊపి ఓ మోసతరు గలని తెపిప్పాహచేది.

ఆ  మతపహ  గలకే  చినస  మొకతలు  అనీస

వణకపయ తలలు వహచేవి. అది చసూసి మరప
చెటక్టో  పెదద్దగ  నవిద,  "నన  పుటిక్టోహచే  ఇహత
చినస  గలకే  నిలబడలేకపయారు  మీరు.

ఇపుప్పాడ  ఏహ  చేసరో-  తలవహచలేద
కబోలు!" అని ఈసడహచేది.

గడడ  మొకతలు  కూడా  తగగక,  "అయోర!
మేము తలలు వహచిహది నీక కద- గలక!

గల పటల గల భకతత తలలు వహచహ, నవద
కూడా  గల  దవడక  నమసతరహచ!  నీ
కొమమలు  వహచి  పలకరహచ.  ఆయన
ఆగపహనిక  గుర అయారవహటే తటక్టో కలేవ"

అనవి.

"నన  పుటిక్టోహచే  గలని  గురహచి  నక
చెబుతారా,  మీరు!  ఊరుకహడ!  చినస
పబ్రాణులు  చినసగ  ఉహడహడ  చలు!"  అని
ఎగతాళ చేసది మరపచెటక్టో .

అహతలన  ఒకసర  పెదద్ద  తఫన
మొదలెనహది. ఎనసడూ  కనీ వినీ  ఎరుగతనహత
వేగహగ  గలులు  వీచయ.  చినస  చినస
మొకతలనీస  అలల డపయాయ.  "వహగహడ!

మరహత వహగహడ!"  అని ఒకదనిత  ఒకటి
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చెపుప్పాకనసయ. ఎగతాళగ నవిదన  మరపచెటక్టో  తన  కొమమలస
అనిసటినీ  బగబటక్టో కొని  గలక  ఎదరడడ
నిలబడహది.  అది ఎహత గటిక్టోగ నిలబడహద,

గల అహత బలహగ నటిక్టోహది దనిస.  చసూససూత
చసూససూతహడగన  అది  కూకటి  వేపళలత  సహ
పెకల  పటతతన  నదిల  పడ,  అలన
కొటక్టో కపయహది.

ఒదిగిన  మొకతలు తపన తరాదత  తరగి
నిలబడాడ య.  పొగరతతన మరపచెటక్టో  మటక
పూరతగ కనమరుగె నహది.

పిడగు!

టీచర : రామసూ! నవూద, గప ఇదద్దరసూ లెకతలల ఒకే తపుప్పాలు చేశారేహటి? ఇదెల సధరహ?!

రాము: మ ఇదద్దరకీ లెకతలు చెపిప్పాహది ఒకరే కద, టీచర ? అహదకన అల.

లక హ తెలీని పక్షి!

తలల: బటసూక్టో! ఎపుప్పాడూ నిజాలే చెపప్పాలమమ. అబదద్ద లు ఆడకూడద.

బటక్టో : మర నవేదహటి? పకతహటి ఆహటీ 'కపుప్పాడ పహచదర' అని అడగితే ఉహడ కూడా 
లేదని చెబుతావ?

కొతత  పదద్ధిత!

సవర ష్ణా: పొదద్ద నసహచి ఆటలే ఆడతనసవ. వచిశ్చ హహ వరత చేసక.

రాజు: ఇది కూడా హహ వరేత అమమ;  మ డడ్రల్  మషక్టోరు ఇచశ్చరు!
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మయ మగగహ కథ
మసూలహ: ఉజడ్రమమ, మలర్ఖా,  హెన దరాబాద
అనవాదహ: నరాయణ, కొతతపలల.

అనగనగ, మిగతాదశాలనిసటికీ చల
దసూరహగ  ఉనస  ఓ  దశహల,  చల  చల
ముసల నతగడ ఒకయన ఉహడేవాడ.

మమసూలుగ  ఎవరనన  సరే,  బటక్టోలు
నసరహటే  వాళళ  దగగర  లెకతలేనహత

ఆరోగరహ,  సహపద,  జాజ్ఞనహ-  మసూడూ
పగుపడతాయని చెపుప్పాకహటరు అహదరసూ.

ఈయన దగగర  మర అవి  ఎనిస  ఉనసయో
తెలీద  గని,  ఆయన  మతపహ  అసలు
ఎవదరకీ అహత సలభహగ దొరకేవాడ కద.

అహతే కద,  ఆ ముసలయన తన నసిన
బటక్టోని  ఎవదరకీ  అమేమవాడ  కద-  తనక
తచిన వాళలక ఆ బటక్టోని ఊరకే ఇచేశ్చసవాడ.

తనక  నచిశ్చతే  తపప్పా,  ఎవరకహటే  వాళలక



కొతతపలల                                                       58                                                         అకక్టోబరు 2018

అసలలు ఇచేశ్చవాడ కద. 

ఆయన అసలు ఆ బటక్టోలస నసహదక దరహ
ఎకతడనహడ  తెసత డో  ఎవదరకీ  తెలయద;

అటల హటి మయ దరానిస ఏ మయ మగగహ
మీద, ఎటల  నసత డో కూడా ఎవదరకీ  తెలీద.

అసలు ఆయన దగగరక ఆ మయమగగహ
ఎటల  వచిశ్చహద,  అహత చకతని బటక్టో  నసల
అహత  గొపప్పా  మగగనిస  ఎవదరు  తయారు
చేసరో,  మర అటల హటి  మగగహ  వేరే  ఎవదర
దగగరా  ఎహదక  లేద  కూడా  ఎవదరకీ
తెలీద!  

తన  అహతగ  నసిన  బటక్టోని  తమక  ఏ

కొహచెమనన ఇసత డేమో అనస ఆశకొదీద్ద,  ఎనస
దసూర దశాలనహడ కూడా జనలు, ఎనసనస
శపమలకరశ్చ,  అతనిస  కనకతనహదక
పపయతసహచేవాళళ-  వాళలహతా  తమ
అదమృషక్టో నిస పరీక్షిహచకన వాళళ! 
ఎహదకహటే,  మర  అతని  చిరునమ  ఏ
మరపుల  కూడా  దొరకద!   విమనలు
అతనహడే  చోటక  చేరశ్చవ,  పడవలు-

ఓడలు పవ,  బళసూళ  మోటరసూల  నడవద.
అటల  అతనికసహ  వతకేవాళళ  కూడా,

చలమహది  అలసిపయ,  సడలపయ
మధరలన  తమ  పపయతాసలనహడ
విరమిహచకనసరు. 

అయన  బాగ  పటక్టో దల  ఉనసవాళళ
మటక  కొహదరు  అపుప్పాడపుప్పాడూ  అతనిస
చేరుకనసరు-  కనీ  ఏ హ  లభహ?  ఆ
ముసలయన  తన  నసిన  బటక్టోని  వాళలక
అసలు  ఇసత డో,  ఇవదడో-  అహతా ఆయన
ఇషక్టోమే! 

అయతే ఎవదరకీ  తెలీని ఆ రహసరహ నక
ఒకతదనికే  తెలుస:  మయ  మగగపు
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రహసరహ,  మహతాబ్రాల బటక్టోని నస ఆ ముసల
నతగడ  రహసరహ!  ననిపుప్పాడ  మీక
చెపప్పాబోయది ఆ కథ: 

ఈ భసూమి పుటిక్టోన  కొతతలల  దీనిమీద అనక
రకల  జవలు  నివసిససూత  ఉహడేవి:   చెటల ,

మొకతలు,  జహతవలు,  మనషులు-  అనీస
ఉహడేవి,  ఇపప్పాటిలగన;  అయతే వేరే  ఏవ
గపహలనహడ-  వేరే  లకలనహడ  వచిశ్చన
విహత పబ్రాణులు కూడా కొనిస ఉహడేవి.  అవనీస
కూడా ఇకతడ మనషుల రసూపలు ధరహచి
ఉహడేవి.  చసూసహదక  అవి  అటల
మనషులల గ కనబడేవి కనీ,  వాటిక చల
పపతేరకమనన  శకత లు,  మహమలు  ఉహడేవి.

"మనహ మనషులహ చెయరలేహ"  అనకన
చల పనలస అవి అలవకగ చేససత హడేవి.

అయతే  ఇటల  వేరే  లకలనహడ  వచిశ్చన
పబ్రాణులక,  మన  భసూమి  మీద  ఉహడే
మనషులక-  (నన  మనషులస
మమసూలు  మనషులు  అనటేలద‘ ’ ,

చసూసరా?  ఎహదకహటే,  న ఉదద్దశహ పపకరహ
అసలు  మమసూలు  మనషులు  అహటసూ‘

ఎవదరసూ  ఉహడరు. ఎవరక వాళలహ పపతేరకమనన
వాళలమే!) 

అయతే,  ఈ  వేరే  లకహ  నహడ  వచిశ్చన
పబ్రాణులక,  మనషులక ముఖరమనన తేడా
ఏహటహటే,  వాళల  అసలు చెడని ఏమతపహ
చసూడలేరు;  ఆలచిహచలేరు-  కనీసహ
ఊహహచన  కూడా  లేరు!  వాళలలపల
ఉనసదహతా పూరతగ కేవలహ మహచితనమే.

పుటక్టో కతటే  వాళళ  అటల  తయారయ
ఉనసరు- మహచితనహ అనది వాళళ కవాలని
ఎహచకొని  అలవరచకనస  సహగత  కదనస
మట!   అహదకన   వాళలక  తమ  ఈ
మహచితనహ  ఒక  పెదద్ద  పరమిత  గనసూ,

అవరోధహ గనసూ అనిపిహచేది-  "ఎవరో తమ
మీదిక ఇటల  మహచితననిస రుదద్దటహ ఏమిటి-

అది  కూడా  తమని  అడకతహడా,  చెపప్పా
పెటక్టోకహడా?!” అనిపిహచేది! 

అహదకని  వాళలక  మనషులహటే  చల
గౌరవహ  ఉహడేది:  ‘వీళనళ్ళైతే  ఏ  పని
చేయాలనస-  చినసదెనన సరే,  పెదద్దదెనన సరే-

ఎహచకత  మహచిన-చెడన;  తమక
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కవలసినదనిస  తాము  ఎహచకవచశ్చ!’
అని ముచశ్చటగ కూడా ఉహడేది.  

ఎవరనన మనషులు ఇటల  మహచి,  చెడలని
గమనిహచకొని,  మహచి  వనపుక  మొగుగతసూ
నిర ష్ణాయాలు  తసకహటహటే,  అలహటి
సమయాలల వాళళ ఆ మనషులక దగగరగ
ఉహడేహదక పపయతసహచేవాళళ. 

అటల  మహచిక అనగుణహగ నిర ష్ణాయాలు
తసకనవాళలక  దగగరననపుప్పాడ,  మర
ఎహదకన,  ఈ  వేరేలకహ  పబ్రాణులక  ఒక
విహత  మరుపు  వచేశ్చది.  వాళల  శరీరాలు
విహతగ వలగి తమవనన కహతలు వదజలేలవి:

సలర బలుబ్బులు వదజలలనటల .  

అయతే  ఎపుప్పాడనన  వాళలక  చెడవనపుక

మొగే గ  మనషులు ఎదరనతే మటక,  దీనిక
వరతరేకహగ  జరగేది-  వాళళ  నిసతజహగ,

చీకటిలగ తేజోవిహీనహ అయపయవాళల .
చివరక రపరపలడ కరహడళళ మలగినటల ,

ఆరపయవాళళ.
మనషులు  మహచికహటే  చెడక  ఎకతవ
పబ్రాధానరతనివదటహ వలల,  వీళలక ఇహక చల
ఇబబ్బుహదలు ఎదరననయ.  ఎకతవ ఎకతవ
మహది  మనషులు  చెడవనపుక  మొగుగ
చసూపుతనసకొదీద్ద,  మహచిని  వదిలేసత నసకొదీద్ద,
పపపహచహల  కూడా  అహతా  చీకటి
నిహడకసగిహది.  పుటిక్టోనపుప్పాడ పపపహచహల
ఉనసహత  వలుగు  ఈమధర  కనబడటేలద
అసలు!  

అటల హటి పబ్రాణులల ఒకటి,  మితార.  ఆమ-

(-అతడ  అనల,  ఏమో  మర?!  మితర
ఆడామన,  మగవాడా?  తెలీద.  ఏద ఒకటి
అనల కబటిక్టో  ఆమ అహటన)-  ఇటల హటి
అదద్భుతమనన జవలలకలల  అదద్భుతమనన జవి.

ఆమ వేరే లకహ నహడ అల మన భసూమి
మీదిక వచిశ్చన మొదటి జవలల ఒకరత-  మన
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భసూమి మీద తరుగడతసూ,  భసూమి మీద
ఉహడే  గలల  ఎగురుతసూ,  భసూమి
ఉపరతలహల  పపవహహచే  నదీనదలలనసూ,

అవనీస  చేరుకన  సముదబ్రాలలనసూ
ఈదలడతసూ,  అనక  మనవ  జవన
పపమణాలస చసూససూత గడపిహది ఆమ.  

ఆమ  'అదద్భుతాలలకలల  అదద్భుతహ'   అని
ఊరకే  ఇటల  తరుగడనహదక,  లేక  ఇటల
లెకతలేననిస  రసూపలన  ధరహచినహదక
అనలేద-  ఎహదకహటే  ఇటల  వేరే
లకలనహడ వచిశ్చన పబ్రాణులల చల వాటిక
ఇవి  రహడూ  ఇషక్టోమే,  అవనీస  కూడా  ఇటల
బాగ  తరుగడాయ;  వివిధ  రసూపలన
ధరహచయ.  

మితర అదద్భుతమనహది అని ఎహదకనసనహటే,

ఆమక తన  సహచరులహదరకహటే మనవ
జాత పటల అమితమనన శపదద్ధి ఉహడహది కబటిక్టో.
తన గమనిహచిన అనక పపతేరక సహదరాద్భులన
ఆధారహగ  చేసకొని  ఆమ  మనవ  జాత
గురహచి  నిరహతరహ  ఆలచిహచేది,

ఆశశ్చరరపయది, కహగరు పడేది! 

“ఈ  మనషులు  ఇహతమహది  ఎహదక,

మహచి  కహటే  అధికహగ  చెడన  ఎహపిక
చేసకహటరు?”  అని  ఆమ  తనని  తాన
పపశిసహచకహటసూ ఉహడేది.  

మితరక ఉనసది అపరమనన శకత.  తన అనక
యుగలుగ  మనవజాతని  గమనిససూత
ఉహది.  ఇటల  పదివేల సహవతలరాల మొతాత లు
పదివేలనిస-  అనిస సహవతలరాలుగ మనషుల
గురహచి ఆలచిహచి, ఆశశ్చరరపయ, కహగరు
పడడ  తరాదత  మితర  ఒక  నిశశ్చయానిక
వచిశ్చహది:  ‘తన,  తన  తటి  వేరేలకపు
జవలు ఇకపెనన అటల  ఊరకే పపకతన నిలబడ,

మనషులు  తపుప్పాడ  నిర ష్ణాయాలు
తసకహటహటే చసూససూత ఊరుకకూడద.  

వాళళ  చెడని  కకహడా  మహచిని  ఎహపిక
చేసకనటల  తమలహటి వేరేలకపు జవలు
ముహదకొచిశ్చ,  చొరవ  తసకొని  సహయ
పడాలలహద. దీనిస ఎటల  చేయాలబాబ్బు?!” అని
తగిన దరులు వతకటహ మొదలు పెటిక్టోహది.

తన  ఏ  ఏ  దరులల  పపయతసహచిహద
చెపప్పాటహ  మొదలుపెటక్టో నహటే  ఇక  ఈ  కథ
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ఎహతకీ  ముగియద:  మనషులు  ఇషక్టోపడే
మజక్  వహటలు  చేసిహది  తన:   ‘వాటిని
తహటే మనషులు చెడక బదలు మహచిని
ఎహచకహటరు!’ అని. 

ఐతే  మనషులక  ఆ  తహడ  నచశ్చలేద.

అహదరసూ  ఆ  తహడల  ఏద  ఒక  తపుప్పా
వతకటహ  మొదలెటక్టో రు:  ఒకరేమో
"అహదల  ఉపుప్పా  చల  ఎకతవనహది"

అనసరు.  ఒకరచిశ్చ  "ఉపుప్పా  సరపలేద!”

అనసరు.  ఒకరు  "చల  గటిక్టోగ  ఉననన"

అహటే,  వహటన మరకరు "లేద లేద-  ఇవి
మరీ  మతతగ  ఉననన"  అనసరు.  దహత
చివరక మితర మరజక్ వహటల పనిని ఎతత
పెటేక్టోసిహది.

తరాదత  మితర  పుసతకలు  తయారు
చేదద్ద మనకనసది:  "ఆ  పుసతకలల
కథలుహటయ!  మనషులు  చెడక
బదలు  మహచిని  ఎహదక  ఎహచకవాల
చెబుతాయ ఆ కథలు!” అనకనసది.  తన
ఇహక  అటల హటి  పుసతకలస  ఎనసహటే  అనిస
తయారు  చేసి,  వాటిననిసటినీ  చకతని

అలమరలల  పెటిక్టో,  ఆ  అలమరలనిసటీస
కలపి మహచి లెనబడ్రరీలుగ తయారు చేసిహది.

ఐతే ఆ పుసతకలస ఎవదరసూ చదవలేద!

చసూససూతహడగన  అవనీస  దముమ  కొటక్టో కొని
పయాయ.  ఆ  లెనబడ్రరీలల  సలీళళ  గసూళళ
కటక్టో య.  ఒక  ఐదవహదల  ఏళళ  ఇటల
గడచేసరక  తన  సహపదిహచి  పెటిక్టోన  ఆ
పుసతకలనీస  రాల,  పొడ ఐపయ,  దముమల 
కలసిపయాయ కూడా.  

ఆ తరాదత మితర మజక్ నీళళ టన త్క్రి చేసిహది,

మరజక్ మబుబ్బులు, మరజక్ చెపుప్పాలు- ఇటల
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రకరకలుగ  పపయతసహచిహది  పపహ.

అయన ఏవీ  పని చెయరలేద!

చివరక ఒక రోజున,  మితరక ఒక కరపవాడ
కనబడాడ డ:   బాగ రదీద్దగ ఉనస ఓ వీధిల
నడచకహటసూ  పతనసడ  అతన.

అతనిల  మహచితనపు  వలుగు  కనబడడది
మితరక.  

అతన నడసత నస తరు కూడా
మిగతావాళలత పలసత చల భనసహగ ఉహది.

చసూసత  ఇది  బాగ  నడవటహ  వచిశ్చనవాళల
నడకలగన  లేద!  ఎపుప్పాడూ  కూరశ్చని
ఉహడేవాళ లవరో ఒకతసరగ నడసత నసటల హది
అతన నడచే పదద్ధిత.  

“ఎవరతన?”  అనకహటసూ  అతనివనపు
నడచిహది మితర.   అతనిక దగగరననకొదీద్ద  తన
శరీరహ కూడా ఇహక ఇహక కహతవహతహగ
మరవ సగిహది!

"నమసతరహ!” అనసది మితర అతని దగగరక
వళళ.
“నమసత!”  అనసడా  యువకడ
చిరునవదత-  “చెపప్పాహడ,  నన  మీక  ఏహ
సయహ చెయగలన?”

“మీరు  ఏహ  పని  చేసత హటరు?”  అడగిహది
మితర.
“నన బటక్టోలు నసత న" చెపప్పాడ జమల్- 

అదీ,  అతని పేరు!  అటల  తన కథ తెలసిహది
మితరక.  అతన  రోజహతా  మగగహ  మీద
కూరశ్చని  పని  చేసత డ-  అహదకన  అతని
నడక ఆ విధహగ వహకరగ అయరహది. 

అతన బటక్టోలు నసి, దనిస అముమకొని, అటల
వచిశ్చన  డబుబ్బులత  ఇహటల  ఉహడే
ముసలవాళళని,  చినస  పిలలలస  సకతాడ.

అహతా  పగ  మిగిలహదద తన  ఖరుశ్చలక
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వసత హది.

“కనీ  నక కల ఉహది"  చెపప్పాడ జమల్-

"నన  నసిన  బటక్టోని  జనలక  ఊరకే
ఇచెశ్చయారల-  అసలలు అమమకూడద అని.”

“ఎహదక?” 

"ఎహదకహటే అటల  ఊరకే ఇసత నక చల
సహతషహగ  ఉహటహది.  బటక్టోని  డబుబ్బులక
అమిమనపుప్పాడలల  ఎహదకన  నక  చల
విచరహ వేసత హది"

అతన చెపిప్పాన ఈ మటలు విహటనసకొదీద్ద
మితర  ఇహక  ఇహక  ధగధగ
మరసిపయహది. 

ఇహక  నన  మీకేమీ  చెపప్పానవసరహ  లేద:

మితర జమల్ కసహ మయ మగగహ  ఎల
చేసిహద,  ఎపుప్పాడూ  తనక  అహదబాటల
ఉహడేల  మయ  దరానిస  ఎల  తయారు
చేసిపెటిక్టోహద! 

దహత  ఇక  అతన  ఎపప్పాటికీ  తన  నసిన
బటక్టోన ఇక ఎవదరకీ అమమవలసిన పన లేద!

తనక  ఎవరు  నచిశ్చతే  వాళలక-  తనని,  తన

బటక్టోని  ఎవరు  చల  ఇషక్టోపడతే  వాళలక-

ఇచేశ్చయచశ్చ!  

వాళళ అతనికీ అతని కటహబపు
అవసరాలనిసటికీ కవలసిన వసత వలస- ఆహర
పదరాద్ధి లు,  ఇహకేవనన  సరే-  అనిసటినీ -
ఇససూతహటరు!  ఆ విధహగ మిగిలనవాళలకూ
మహచి ఎహపిక చేసకవటహ అలవడతహది!

అటల హటివాళల  ఎకతవనన  కొదీద్ద,  మితరక
మరహత సహతషహ!

మితర  ఒకతటే  షరత  పెటిక్టోహది-   ఈ
మయమగగహ  తన  దగగరక  ఎటల  వచిశ్చహద
మటక జమల్  ఎవదరకీ  చెపప్పాకూడద.  

అహదకన  కద,  నన  చెపేప్పావరకూ
మీకూతడా ఎవదరకీ ఈ కథ తెలీనిది?!
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పదలస వతక పటక్టో కహడ!
ఇహటరసట ల, ఉచితహగ, నీతచహదిడ్రక, నమల, రామచిలుకలు, పహజరహ, గరదహ, బహగరుగొలుస, చీకటి, 

పరరకణ, కడపునొపిప్పా, రాకసడ, మటల డేఒహట, పటక్టో బడనదొహగ, మమిడకయ, భరతదశహ, 

చెరువ, ఆకల, సబుబ్బులు, ననసర:  పెన పదలు ఈ కపహది పటిక్టోకల దగునసయ- నిలువగ, అడడహగ, వాలుగ,

కపహదినహడ పెనక- ఎటపడతే అట! వాటిని వతక వాటి చటసూక్టో                 గీయహడ!

న చి ప టక్టో బ డ న దొహ గ నీ చె ప
మ ర క గ రదహ త స లు గొ రు గ బహ
ల గ ఆ డ చహ న నస ర రహ ఉ క మ
మి క స వ శహ బ ల రా చీ చి లు ఒహ

య క రు ద ల ట మ పిప్పా భ తహ ర నీ

రా జ త ట డ చి క నొ ఆ గ త ణ
ది ర రస మి లు గ ర పు ప చహ లు క
భ ట లు క ఆ ణ ల డ దిడ్ర ణ న ర

ఇహ వ లు న గ లు టి క చీ టి ఒహ ర

న చె క రహ జ పహ త ణ ఆ స మ ప
మ మి ది క య వ లు వ రు చె ద నీ

త లు బుబ్బు స ట క రస ట ఒహ డే టల మ

   గుహడాబ్రాలు 
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పదరహగహ-101
నిరదహణ: డా. సిర, మిరారలగసూడ, నలొగహడ జలల , తెలహగణ రాషక్టోత్క్రిహ

1 2 3

4 5

6 7

8

9 10 11

12

అడడహ:

1. టహగుటసూర పపకశహ పహతలుగరని ఇల 
పిలుసత రు (5)

4.  'ఆమలహ' క వరతరేకమననది (2)

6.  సమధానహ కద! మర?  (2)

8.  'ఈజ' తెలుగుల (3)

9.  అటనహడ వచిశ్చన బహగల దశ “ ' (4)

12.  దికతలల ఒకటి (3)

అడడహ-నిలువ ఆధారాల సహయహత ఈ గడలన 
నిహపగలరేమో చసూడహడ.   నిహపిన పదరహగనిస, 
కేవలహ పసక్టో కరుడ పెన  రాసి, మక అహదటల  
పహపహడ.  మీ బడ పేరు, తరగత, మీవాళల  ఫోన 
నహబరు  తపప్పాక రాయహడ. 

సరనన సమధానహ రాసి ఎహపికనన ముగుగరు పిలలలక 
 కొతతపలల - 103 ని  బహమతగ పహపిసత హ!

నిలువ:

1. అమరావత రాజధానిగ ఉనస రాషక్టోత్క్రిహ (5)

2. 'వహటప క!' (2)

3. సనకల్ లగ తొకేత మసూడ చకప ల బహడ (2)

5. 'వరష్ణాహ' మరోల (2)

7. మనక తరచసూ కనిపిహచే ఒక ఎడార మొకత (4)

8. తరగబడన 'గల స'(2)

10. country తెలుగుల (2)

11. 'శరము' అహటే?  (2)

 మ చిరునమ: కొతతపలల పపచరణలు, 1-127/A, చెనసకొతతపలల, అనహతపుర హ జలల -515101



 NEFT TRANSFER  కససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of India
Dharmavaram Branch
IFSC: SBIN0020902

(బజ్యేసంకు వార నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా పపతిసార 
రర. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో డబబ్బ 
కటక్టోకసండి-  నరగా మీ అకస్కూసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర చేయగలరన పాత్రారర్థన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాక్టో కులో ఉనర్నె సెటుల్లో
(సుమారగా)

వెల (రర)

(పోసక్టోజి అదనసం)

1 2011 Set 1 500 20

2 2012 Set 8 10 160

3 2013 Set 3 76 75

4 2014 Set 10 314 250

5 2015 Set 7 753 175

6 2016 Set 8 905 200

7 2017 Set 7 1202 175

మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9490180695.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

కథల పుససకాలసండీ కథల పుససకాల!  పిలల్లోల చెపిప్పిన కథలనార్నెయ! పెదల్దీల వాత్రాసిన కథలనార్నెయ! 

రసంగరసంగల బొమర్మాలనార్నెయ! అకస్కూడకస్కూడా జోకులనార్నెయ! 

ఆన్ లలన్ లో దొరకుతనార్నెయ! ఇపుప్పిడే కొనసండి! అసందరకీ చెపప్పిసండి!!! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసంద:

రర. 360/- (పోసక్టోజీ మరయ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలపి)

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పిటకపుప్పిడు సాధారణ పోసుక్టో లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందల కటక్టోటసం చాల 
సులవ!    కపడిట కారర్డ ల దర్వరన, డెబట కారర్డ ల దర్వరన, నెట బజ్యేసంకసంగ్ దర్వర 
కూడా కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకస్కూసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుస్కూన పన కూడా 
లేదు!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli



మారర్కుల, కథల?

సుబబ్బారావు  వచచ్చాడు  "ఇదిగ,  పపపపంచమపంతా  'రారపంకులు  కావాల,  మారర్కులు  కావాల'  అన
తనన్నుకులడుతపంట,  మీర  ఇటట  'కధలు,  జోకులు,  పాటలు'  అన  పపంతపం  పటట కొన  కూరచ్చాటపం
బలేద" అపంటట. 

నేన నవావ్వాన. "గురర పటట వ, మొతార నక?!" అనన్నున.  

"ఆ మాతపపం తెలుసటరనే ఉపందిలే. అయిన మీ కొతరపలట వాళటక చదవులు కావాల-అకర్కురటద, మపంద ఆ
సపంగతి తేలుచ్చా, ఇవాళట" అనన్నుడు సుబబ్బారావు కూరచ్చాపంటట.

"చటడు సుబబ్బారావ,  అరరపం చేసుక:  కథలట మనసుక హాయినచేచ్చా గుపంణపం ఉపంటపంది.  అవి పిలటలన్ను
నవివ్వాసర యి; వాళటన మెచచ్చాకుపంటయి; వాళటకు రకరకాల సపంగతలు నేరర్పిసర యి; ఎటట  ఉపంట మపంచిద
చెబుతాయి;  జీవితపం పటట  ఆశన,  భవిషరతర  పటట  ఉతాత్సాహానన్ను  కలగిసర యి.   అటట పంటివి చదవకపోతే,

పిలటలు  తపందరగా  మసలవాళళ్ళు  అయిపోతార.  నవవ్వాటపం,  సపంతోషపడటపం  మరచిపోతార.

నరాశావాదలు అయిపోతార.  అది ఏపం మేలు, చెపర్పి?" అనన్నున అననయపంగా.

"అవునలే, రజపంతా పనచేసక ఓ కథ చదివితే నకు కూడా పాప్రాణపం లేచివచిచ్చానటటనపిసుర పంది.  అయిన
చదవుకవాలత్సాన పిలటలు వీటిల పడితే వాళటక టటపం వసుట  కాదట?"

"ఇరవట  నలుగు గపంటలట పన చేసర  ఇపంజనట  వడెకర్కుపోతాయిరా బబట!  మెదడుల పనతీరన అరరపం
చేసుకవాల;  వాటిక సదతీర సమయపం దొరకేటట  చేయాల.  రలకత్సా అయిన మెదళట కద అదద్భుతాలు
ససృషటపంచేది?!  ఆట పాటలు,  కళలు,  సహితరపం-  ఇవనన్ను మనసున చలటబరసర యి.  కొక్రొతర  ఊపిర పోస,

అపంతరపంగాలన్ను  పాప్రాణశకరతో నపంపతాయి"

“నవువ్వా ఏదేద చెబుతావు- అపంతేలే" అనన్నుడు సుబబ్బారావు నసత్సాహాయపంగా. 

"ఇదిగ,  నవువ్వా నసుగుతటనే ఉపంటవుగాన..  ఇదొకర్కుటీ చెపర్పి-  మీవాడి మఖపం కొతరపలటన చటడగానే
వలుగుతపంద, లేద?"  చివర అసర సపం పపయోగిపంచన నేన.

కొడుకు మఖపం గురర కొచిచ్చాన సుబబ్బారావు సపంతోషపంగా నవావ్వాడు. 
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